Helhedsplan for de almene boligområder i Nivå
- En boligsocial indsats for og med beboerne i VIBOs og KABs afdelinger i Nivå 2014-2017
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1 FORORD
I 2009 besluttede Fredensborg Boligselskab, VIBO og Fredensborg Kommune at gå sammen
om en boligsocial indsats i Nivå. De 5 afdelinger, der er omfattet af indsatsen, er meget forskellige, når det kommer til karakteren og omfanget af de boligsociale udfordringer. Men
symptomerne på problemerne berører, uanset deres udspring, alle afdelingerne, og vurderingen var – og er, at en samlet koordineret indsats giver det bedste resultat.
Symptomerne på de boligsociale problemer var dengang et lokalområde præget af uro og
manglende ansvarsfølelse overfor boligområdet og hinanden, og specielt de unge drenge
fyldte meget i beboernes opfattelse af problemet.
Lige nu er der ro i boligområdet, og det tilskrives, både af beboere og professionelle parter,
det intensive boligsociale arbejde, der har været gjort i de sidste 4 år. Således er der i væsentlig grad taget hånd om symptomerne på områdets problemer. Der er dog stadig boligsociale
problemer, hvilket understreges af, at de tre VIBO afdelinger er blevet inkluderet på regeringens ghettoliste, fordi antallet af beboere udenfor arbejdsmarkedet samt antallet af dømte i
området overstiger den fastsatte grænse.
I den nuværende helhedsplan er der opbygget et tæt og stærkt samarbejde med Fredensborg
Kommune. Kommunale og boligsociale medarbejdere har arbejdet side om side i sekretariatet, der er etableret netværk og samarbejdsrelationer med en række kommunale aktører fra de
enkelte kommunale centre, og kommunen har været repræsenteret i styregruppen både på
administrativt og politisk niveau. Det tætte samarbejde har sikret en god sammenhæng og
synergi mellem den kommunale indsats og den boligsociale indsats i området. Konkret har
det blandt andet resulteret i, at det er lykkedes at forankre helhedsplanens ungdomsklub i den
kommunale drift fremover.
Det er ønsket at styrke og udvikle dette samarbejde mellem helhedsplanen og Fredensborg
Kommune – blandt andet ved at bygge flere af aktiviteterne op omkring et konkret samarbejde mellem kommunale og boligsociale medarbejdere. Derudover er det ønsket fortsat at udvikle helhedsplanens brobygningsfunktion mellem beboerne og kommunen, da dette har haft
stor effekt i den nuværende helhedsplan.
Der er med den nuværende helhedsplan således skabt en rigtig god platform for at arbejde
videre med de boligsociale udfordringer i området. Derfor søger Boligforeningen VIBOs
afdeling 101, 102 og 103 samt Fredensborg Boligselskabs Niverød III og IV hermed om midler til en ny fireårig boligsocial indsats i Nivå.

2 RESUMÉ
Nærværende helhedsplan omfatter Boligforeningen VIBOs afdeling 101, 102 og 103 samt
Fredensborg Boligselskabs Niverød III og IV, og den løber i perioden 2014-2017.
Formålet med helhedsplanen er, at socialt udsatte beboere fra boligafdelingerne får øget overskud og kompetencer til at tage ansvar for egen livssituation, samt at flere beboere engagerer
sig lokalt.
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Helhedsplanen har tre overordnede indsatsområder: 1) Børn, unge og familier, 2) Uddannelse, beskæftigelse og erhverv og 3) Beboernetværk, inddragelse og demokrati. Rammen for
alle aktiviteterne inden for de tre indsatsområder er et særligt fokus på kompetenceudvikling,
brobygning og netværksdannelse.
Indsatsen for Børn, unge og familier består dels af kortvarige åbne aktiviteter, længerevarende lukkede forløb samt individuel vejledning. Særligt overfor børnene og de unge arbejdes
der med at skabe læring i praksisforløb. Brobygningen foregår både som en integreret del af
de mange aktiviteter og som en særskilt indsats. Endelig laves der et værksted, som på sigt
skal fungere som værested uden bemanding for 18+gruppen. Fredensborg Kommune indgår i
projektet via relevante aktiviteter.
Indsatsen for uddannelse, beskæftigelse og erhverv fokuserer særligt på at hjælpe kontanthjælpsmodtagere i forhold til uddannelse og job. Der er dels en fremskudt beskæftigelsesindsats for kontanthjælpsmodtagere over 30 år og dels kompetenceudviklende forløb og mentortilbud til unge i alderen 18-29 år, der er på kontanthjælp eller i risiko for at komme det. Derudover vil der blive arbejdet med helhedsplanen som træningsplatform for ledige fra lokalområdet.
Indsatsen for Beboernetværk, inddragelse og demokrati omhandler dels opkvalificerende
forløb for beboere, der gerne vil lave frivilligt socialt arbejde, dels en række netværkskabende
aktiviteter, som arrangeres i samarbejde med beboere og øvrige samarbejdspartnere. Endelig
er der en beboerpulje, hvor beboere kan søge om støtte til sociale aktiviteter, der skal øge
netværksskabelsen og ejerskabet i afdelingerne.

3 BAGGRUND - BOLIGOMRÅDET OG PERSPEKTIVERNE I DET
BOLIGSOCIALE ARBEJDE
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Statistikkerne og erfaringerne viser, at beboerne i de 5 boligafdelinger på en række områder
er væsentligt dårligere stillet socioøkonomisk end de øvrige borgere i Fredensborg kommune.
Når det gælder uddannelse, beskæftigelse og indkomst er boligområdet langt under det kommunale gennemsnit, og der er en overrepræsentation af førtidspensionister og andre på fuldtids offentlig forsørgelse. Desværre giver det talmateriale ikke mulighed for at se, om den
nuværende indsats har haft en indvirkning på beboersammensætningen i forhold til eksempelvis beskæftigelse, da opgørelsen kun går frem til 2010. Det billede, der tegnes af afdelingerne herunder, er således heller ikke det aktuelle billede, og der er lagt vægt på de overordnede træk og tendenser, der er i tallene.

Husstande/lejemål
i alt

Personer
i alt

Enlige
med
børn i
pct.

Par med
børn
i pct.

Personer
under 18
år i pct.

Husstande med
indvandrer/
efterkommere
i pct.

Antal personer
kun med grunduddannelse eller
uoplyst

Islandshøjparken,
VIBO

360/375

749

9,7 %

21,4 %

25,9 %

66,5 %

62 %

Nivåhøj II, VIBO

170/179

340

16,5 %

15,3 %

25 %

41,2 %

54,7 %

Nivåhøj III, VIBO

178/182

312

11,8 %

12,4 %

21,2 %

41 %

52,2 %

Niverød III

280/281

750

17,9 %

26,8 %

33,5 %

20,1 %

38,7 %

NIveråd IV

242/249

504

17,4 %

21,9 %

25 %

18,5 %

43,1 %

Afdeling/selskab

Afdeling 101 Islandshøjparken
Afdelingen er opført i 1974 og indeholder hovedsageligt treværelses lejligheder. Der er netop
færdiggjort en større renovering af afdelingen inkl. ny facade. Beboersammensætningen i
Islandshøjparken er fra 2007 til 2011 præget af en udskiftning i husstandstypen. Der bliver
flere enlige og færre familier med børn. Der er et ret markant nettofrafald af familier med to
forsørgere i 2010 i forhold til årene før. Det betyder også, at der fra 2007 til 2011 er sket et
fald i beboerantallet på 100 personer, og det ses også i alderssammensætningen, hvor antallet
af de 50-64 årige stiger, mens antallet af børn fra 0-17 årige samt antallet af 25-34 årige falder.
Afdelingen huser fortsat et meget stort antal beboere med anden etnisk baggrund end dansk,
og andelen er svagt stigende i perioden fra 2007-11, og gruppen udgør i 2011 66 % af beboerne og knap halvdelen af husstandene.
Udviklingen i beskæftigelse og uddannelsesniveau er nogenlunde stabilt, men dog med en
tendens til, at andelen af beboere med en mellemlang og lang uddannelse falder, og beboere
kun med grundskole stiger. Samtidig er der et svagt fald i andelen af beboere indenfor arbejdsstyrken, særligt blandt indvandrere og efterkommere. Blandt dem, der står udenfor arbejdsstyrken, er der en kraftig overvægt af passive kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, og hele 34 % af de 16-64 årige var i 2009 på fuldtids offentlig forsørgelse.
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Endelig viser tallene, at de, der flytter til afdelingen, tjener mindre, end de der fraflytter, og at
de tjener mindre end indkomstgennemsnittet i afdelingen, som i 2009 var på 183.000 kr.,
hvilket er 130.000 kr. mindre end det kommunale gennemsnit.
Samlet set er Islandshøjparken den afdeling, hvor beboerne ifølge de boligsociale nøgletal er
dårligst stillet socioøkonomisk, og det giver sig udslag i, at det er den afdeling, hvor de boligsociale problemer er tydeligst – fx ved at mange børn og unge opfører sig uhensigtsmæssigt
på udearealerne, hvilket ind i mellem er til gene for de øvrige beboere. Det er endvidere den
afdeling, der har det dårligste image blandt folk fra resten af Nivå.
Afdeling 102 Nivåhøj
Afdelingen er opført i 1980 og indeholder 1-4 værelses lejligheder. Der er netop færdiggjort
en større renovering af afdelingen. I afdeling 102 er der ligeledes blevet færre beboere fra
2007 til 2010 og andelen af børn mellem 7 og 17 år samt voksne mellem 35 og 49 år er faldende. Særligt er der blevet færre med indvandrer- og efterkommerbaggrund i begge grupper.
Til gengæld er der en stigning i andelen af 25-35 årige.
Andelen af indvandrere og efterkommere er faldet fra 2007-2011, så der i 2011 er 41 % af
beboerne, der har anden etnisk baggrund end dansk.
En meget stor andel af børnene har kun én forsørger. De udgør i 2011 46 % af børnene mod
18 % i kommunen. Andelen af enlige uden børn stiger, og andelen af husstande udgjort af par
med børn falder.
47 % af husstandene er beboet af enlige uden børn. Samtidig ses en vækst i nettotilflytningen
af husstande i kategorien enlige med børn fra 2007-2010 blandt både danskere og indvandrere.
I forhold til uddannelse og beskæftigelse er der fra 2007 til 2010 et lille fald i beboere med en
mellemlang og lang uddannelse og en lille stigning i antallet med en erhvervs- eller kort videregående uddannelse. Langt størsteparten (55 %) ligger dog fortsat i kategorien ”grundskole
og uoplyst”, hvilket er 15 % mere end i kommunen som gennemsnit.
Halvdelen af beboerne over 15 år er en del af arbejdsstyrken mod knap 64 % i kommunen
som helhed. Heraf er de 4 % arbejdsløse mod 1,6 % i kommunen. Størstedelen er lønmodtagere på grundniveau.
Af de 16-64 årige, der står udenfor arbejdsmarkedet og er på offentlig forsørgelse, er 78 %
fuldtidsforsørgede i 2009 og ud af dem er knap 40 % førtidspensionister. Samtidig falder antallet af dem, der kun er ledige i kort tid.
Samlet set viser tallene, at der er en overrepræsentation af udsatte familier/beboere, som har
brug for støtte til at skabe et godt liv.
Afdeling 103 Nivåhøj
Afdelingen er opført i 1982 og indeholder 1-4 værelses lejligheder. Der er er igangsat en større renovering af afdelingen, der afsluttes i sommeren 2014. Der bliver færre beboere, særligt
falder antallet af børn mellem 7 og 17 og voksne mellem 35 og 49, og i 2011 er der færre
børn og unge end gennemsnitligt i Fredensborg Kommune. Det underbygges af, at der sker et
fald i andelen af husstandstypen par med børn og en stigning i andelen af husstande bestående af enlige uden børn. Til gengæld er der en stigning på mere end 10 procentpoint i andelen
af børn, der kun har én forsørger så balancen i 2011 er 47/53 mod 34/66 i 2007. På trods af
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det, er andelen af husstande bestående af enlige med børn ikke steget, hvilket tyder på, at der
er flere børn pr. husstand hos de enlige.
Billedet understreges af flyttestatistikkerne for 2010, der viser, at der er en nettofraflytning af
danske familier med børn og en større nettotilgang af enlige uden børn. Samtidig er der dog
en mindre nettotilgang af personer af udenlandsk herkomst i familier med børn og en mindre
nettotilgang af enlige med børn.
Balancen mellem danskere og indvandrere samt efterkommer ligger stabilt på ca. 50/50.
Samlet set minder afdeling 103 meget om afdeling 102 i forhold til de boligsociale problemer, idet der er brug for en fokuseret indsats i de socialt udsatte familier, og derudover er der
brug for netværksskabende aktiviteter pga. den relativt store udskiftning i beboergruppen.
Niverød III Kvartere rne
Afdelingen er opført i 1974 som toplans kædehuse, der består af 2-5 værelses boliger, hvor
hovedparten er 5 værelses boliger. Bebyggelsen gennemgik i 1999 en omfattende renovering
og fremstår i dag med attraktive boliger til familier med børn. Til alle boliger knytter sig et
mindre haveanlæg. Yderligere har alle boliger eget udhus og p-plads. Beboerne har for nyligt
fået muligheden for at få moderniseret deres køkkener under anvendelse af ’individuel modernisering’.
Antallet og sammensætningen af beboere er nogenlunde stabilt i afdelingen. Flyttestatistikken
viser dog en markant nettotilgang af danske par med børn til afdelingen i 2010, hvilket ikke
har været tilfældet i årene fra 2007-2009, hvor der var en nettotilbagegang. Samtidig er der en
nettotilgang af enlige med børn i 2010, mest markant for udenlandske enlige med børn, hvor
der i 2010 er en nettotilgang på 57 %. Til gengæld ses en markant nettofraflytning af udenlandske familier med børn.
Overordnet set er afdelingen før som nu præget af et meget stort børnetal, således udgør de 017 årige i 2010 33 % af beboergruppen. En stigende andel af børnene er børn af enlige forsørgere. Således er det i 2011 knap 40 % af børnene mod knap 30 % i 2007. Det skal ses i
forhold til det kommunale gennemsnit på 19 %. Der er dog ikke en tilsvarende stigning i andelen af husstande beboet af enlige med børn. Det tyder derfor på, at der er flere børn pr. enlig forsørger end tidligere.
Andelen af beboere med anden etnisk baggrund end dansk stiger svagt fra 2007 til 2011, men
der er stadig 80 % af afdelingens beboere, der har dansk oprindelse, og i 2010 er der en nettotilgang af nye beboere med dansk oprindelse.
I forhold til uddannelse, erhverv og indkomst er afdelingen væsentligt tættere på det kommunale gennemsnit end de forud beskrevne afdelinger. Således er arbejdsstyrken oppe på 60 %,
hvor det kommunale gennemsnit ligger på knap 64 %. Ledighedsgraden er også tæt på det
kommunale gennemsnit, med en relativt lille andel af fuldtidsforsørgede. Knap 60 % af de
offentlig forsørgede mellem 16 og 64 er førtidspensionister, hvilket er en stor andel i forhold
til det kommunale gennemsnit. Til gengæld er andelen af kontanthjælpsmodtagere kun ganske lidt højere end det kommunale gennemsnit og andelen af passive kontanthjælpsmodtagere
er lavere. I forhold til indkomst er der væsentlig flere i den laveste indkomstgruppe og væsentlig færre i den højeste indkomstgruppe i forhold til det kommunale gennemsnit, men i
forhold til de tre forudgående beskrevne afdelinger er forskellen ikke markant.
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Kombinationen af et højt børnetal og mange i den laveste indkomstgruppe dækker blandt
andet over en gruppe socialt udsatte familier, hvor der er brug for en ekstra indsats i forhold
til at brobygge til og fastholde børnene og de unge i faste fritidsaktiviteter og understøtte forældrene i forhold til beskæftigelse.
Niverød IV Mariehøj
Afdelingen består af gårdhavehuse, der er opført i 1978. Boligerne består af 2-4 værelses
boliger, hvor hovedparten er 3 værelses boliger. Afdelingen har, med afslutning i 2012, fået
renoveret dræn, sokkelisolering og facader. Bebyggelsen fremstår efter gennemførelsen af
renoveringen særdeles attraktiv. Det er godkendt at benytte 10 mio. kr. af reguleringskontoen
til opgradering og fornyelse af haveanlæg – herunder reetablering af stisystem.
Beboerantallet ligger stabilt i perioden på lige over 500 beboere. Beboersammensætningen
har kun ændret sig lidt, således at der er en stigning i antal af børn mellem 0-6 årige fra 7-10
%. Der er samtidig en svag stigning i andelen af voksne mellem 18 og 24 år samt 35 og 49 år.
Endvidere er der et fald i andelen af ældre fra 50 år og opefter fra 41 % i 2007 36 % i 2011.
Andelen af beboere med anden etnisk baggrund er i 2011 på godt 18 %, hvor det har ligget
stabilt siden 2007.
Husstandstypen har ændret sig med en stigning i andelen af husstande bestående af enlige
forsørgere og en stigning i andelen af par med børn, hvilket understøtter billedet af en afdeling der ændrer karakter hen imod flere familier med børn og færre ældre. Samlet er der børn
i 39 % af husstandene i 2011 mod 31 % i 2007. Samme billede tegner sig, når man ser på til
og fraflytningen, hvor der er en samlet nettotilgang af børnefamilier med både én og to forsørgere fra 2007-2010.
Der er ligesom i de øvrige afdelinger en høj andel af børnene, der kun har én forsørger. Fordelingen i afdelingen er ca. 60/40 mod kommunens 80/20.
Ser man på uddannelse og beskæftigelse i afdelingen, adskiller den sig på flere parametre
væsentligt fra kommunen bl.a. har 43 % af beboerne kun en grundskoleuddannelse imod 30
% i kommunen. Omvendt er der i afdelingen kun 13 % med en mellemlang og lang videregående uddannelse mod 28 % i kommunen. Forskellene slår særligt igennem i aldersgruppen
16-29 årige, mens der faktisk er en højere andel af de 16-29 årige i Mariehøj, der har en
gymnasial eller en erhvervsuddannelse end blandt samme gruppe i kommunen i gennemsnit.
Beskæftigelsesgraden blandt afdelingens beboere er 10 % lavere end det kommunale gennemsnit på 64 %, og det er særligt blandt de etnisk danske beboere at forskellen slår igennem.
Samlet set er Niverød IV den afdeling, som oplever færrest boligsociale udfordringer i form
af fx unge, der skaber uro og utryghed i afdelingen, men det stigende antal børnefamilier og
herunder enlige med børn indikerer et behov for et særligt fokus børn- og ungeaktiviteter og
støtte til udsatte familier. Derudover er der behov for at styrke mulighederne for at indgå i
sociale netværk i afdelingen, blandt andet fordi bebyggelsens arkitektur ikke understøtter
socialt fællesskab mellem beboerne.
Opsamling
På trods af forskellene mellem de 5 afdelinger, viser det samlede billede fortsat et boligområde, som på alle væsentlige parametre i forhold til uddannelse, beskæftigelse og indkomst lig-
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ger under kommunegennemsnittet. Den mest markante forandring i boligområdet i forhold til
en boligsocial indsats er en stigning i gruppen af enlige forsørgere og enlige generelt.
Erfaringen fra området er desuden, at der er en række familier, der fortsat er meget dårligt
fungerende socialt. De synlige tegn på det er en børne- og ungegruppe, der har svært ved at
finde fodfæste i livet. Det viser sig både i deres adfærd i boligområdet samt i deres skole-,
uddannelses-, og jobforløb.
Der er gennemført naboskabsundersøgelser i 2009 og 2012. De viser klar forbedring i forhold
til trygheden i området i den første del af helhedsplansperioden, men der er stadig 32 %, som
svarer negativt i forhold til oplevet tryghed, og kun 24 % svarer positivt. Samtidig har halvdelen af alle VIBOs fogedudsættelser i første halvdel af 2012 fundet sted i de tre Nivåafdelinger, og der er en gennemsnitlig fraflytningsprocent i 2011 på 20 %. En så stor udskiftning
af beboermassen gør det svært at skabe en social sammenhængskraft, hvilket er med til at
mindske ansvarsfølelsen og ejerskabet for boligområdet.
Der er derfor i høj grad brug for en boligsocial indsats, der bygger videre på den tillid, der er
skabt, og det momentum der er lige nu til at kunne arbejde med de bagvedliggende årsager til
de boligsociale problemer, der fortsat præger området. En indsats der målrettet arbejder med
at understøtte de socialt udsatte beboere til at tage mere aktiv del i samfundet og ansvar for
eget liv og boligområdet gennem kompetenceudvikling, brobygning og netværksskabelse.
Perspektiver i det boligsociale arbejde
Den første helhedsplan har ydet en bred og varieret boligsocial indsats for at skabe nogle mere velfungerende boligafdelinger, hvor beboerne i højere grad oplever tryghed, mindre kriminalitet og bedre naboskab. Indsatserne har dækket børn og unge, beskæftigelse, udsatte beboere, sundhed samt beboerdrevne aktiviteter.
Strategien i det boligsociale arbejde har været at arbejde intensivt med de familier, som er
mest marginaliserede i forhold til det omgivende samfund, da det i høj grad er børnene og de
unge fra disse familier, som har skabt utryghed i afdelingerne pga. deres adfærd. Ved at skabe en positiv udvikling for de enkelte familiemedlemmer i disse familier påvirkes hele boligområdet, og der skabes et bedre fundament for også at motivere og understøtte mere ressourcestærke i at gøre en positiv forskel i deres eget boligområde. Den udvikling vil der blive
arbejdet videre med i nærværende helhedsplan.
Den første helhedsplan har især haft stor succes på fem områder:
Tæt kontakt til og tillid blandt en stor gruppe af socialt udsatte familier. Gennem
nærhed og nærvær er der skabt kontakt til mange relativt isolerede familier, som
udviser mistillid til og manglende indsigt i forhold til det omgivende samfunds
muligheder og krav til en familie. Gennem kurser, foredrag og individuel rådgivning har mange forældre fået hjælp til bedre at tage vare på deres eget liv.
Mange aktivitetstilbud for børn og unge. Gennem mange forskelligartede aktiviteter for børn og unge er der skabt gode relationer til en stor gruppe børn og unge,
som ellers ikke har benyttet sig af de etablerede fritidstilbud i lokalområdet.
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Brobyggende funktion til det omgivende samfund. Kontakten, tilliden og de stærke relationer har fungeret som et godt fundament for brobygning til det offentlige
samt frivillige foreninger og organisationer.
Udvikling af positive rollemodeller gennem opkvalificering og ansættelse. Gennem kurser, ambassadøruddannelser, læringsforløb for børn og unge, praktikker
og ansættelser er der arbejdet intenst med opkvalificering og kompetenceudvikling af socialt udsatte beboere.
Udvikling af beboerdrevne aktiviteter og understøttelse af netværksaktiviteter.
Ved hjælp af blandt andet puljemidler har det været muligt at understøtte og udvikle nye beboeraktiviteter, der har skabt større og stærkere netværk og flere proaktive beboere til gavn for afdelingerne. Mange af aktiviteterne er igangsat af beboere, der normalt opfattes som socialt udsatte, og det har været med til at synliggøre det store uforløste potentiale, som beboerne i afdelingerne besidder.

4 VISION OG OVERORDNEDE MÅL
4.1

Vision

Den overordnede vision med helhedsplanen er, at socialt udsatte beboere i området har mere
overskud og evne til at tage ansvar for egen livssituation, herunder deres job- og uddannelsessituation og familieliv, samt at flere beboere generelt har overskud, lyst og evne til at engagere sig lokalt.

4.2

Mål

Det overordnede mål for helhedsplanen er:
At give socialt udsatte børn, unge og voksne ny viden og nye kompetencer
At understøtte et positivt fritidsliv for børn og unge
At forbedre udsatte voksnes muligheder i forhold til job og uddannelse
At skabe større sammenhængskraft i afdelingerne
Helhedsplanens mål kan ikke realiseres af helhedsplanen alene, men forudsætter, at en række
aktører bidrager til en positiv udvikling i boligområdet, herunder i særdeleshed kommunen.

4.3

Succeskriterier
Mindst 80 % af de viden- og kompetenceudviklende aktiviteter i helhedsplanen opfylder succeskriteriet i forhold til at give ny viden/kompetencer. Dette måles gennem
deltagerevalueringer.
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Andelen af børn i de almene boligafdelinger, som er tilknyttet en fast fritidsaktivitet,
kommer til at nærme sig niveauet for de øvrige børn i Nivå. Helhedsplanen laver selv
tal for dette, og Fritidsbutikken i Fredensborg Kommune måler også på dette, hvilket
giver et fornuftigt sammenligningsgrundlag.
Andelen af unge 15-17-årige, der ikke er i gang med en ordinær uddannelse skal reduceres, så den i højere grad kommer til at svare til niveauet i kommunen som helhed.
Andelen af beboere på kontanthjælp skal reduceres, så den i højere grad kommer til at
svare til niveauet i kommunen som helhed.
Tilfredsheden, naboskabet og trygheden skal forbedres i boligområdet.

5 INDSATSERNE
For organisatorisk at understøtte ovenstående vision og mål vil helhedsplanens indsatser og
aktiviteter tage udgangspunkt i en beboerhøjskole. Beboerhøjskolen skal danne ramme om
læring, brobygning, vejledning og netværk på tværs af helhedsplanens indsatsområder. Pga.
økonomiske barrierer og manglende kendskab har socialt udsatte beboere oftest ikke adgang
til folkehøjskolerne og den læring og dannelse, der tilbydes der. Det vil helhedsplanen råde
bod på ved at flytte noget af den læring ind i boligområdet, og ved at tage beboerne med ud
af boligområdet i forskellige læringskontekster.
Højskolerammen er valgt, fordi den forbindes med frivillighed og lyst til at lære og som et
sted, hvor der ikke kun er fokus på uddannelse, men også på dannelse, inspiration og socialisering mere bredt. På den måde skal kurserne/aktiviteterne ikke kun bidrage med konkret
viden om udvalgte temaer, men også bidrage til at skubbe til folks grundantagelser og livssyn, og på den måde medvirke til at folk i højere grad respekterer og tager ansvar for sig selv,
hinanden og for boligområdet.
Derfor skal der udgives et forårs- og efterårskatalog, der beskriver beboerhøjskolens tilbud.
Udover de aktiviteter, der er beskrevet i indsatserne nedenfor, vil helhedsplanen desuden invitere nuværende og kommende samarbejdspartnere til at udbyde kurser m.m. i regi af helhedsplanens beboerhøjskole, fx Frivilligcenter Fredensborg. På den måde vil helhedsplanen
trække mere læring ind i boligområdet til gavn for beboerne og boligområdet. Samtidig vil
dele af kursusprogrammet blive målrettet en bredere målgruppe end de socialt udsatte beboere, der er den primære målgruppe for størstedelen af aktiviteterne i helhedsplanen. Dette gøres for at styrke sammenhængskraften i kvarteret.
Der er i den nuværende helhedsplan påbegyndt et samarbejde med Krogerup Højskole, der
ligger knap 5 km fra boligområdet. Det er ønsket fra begge sider at udvikle dette samarbejde i
den nye helhedsplan. Det kan være gennem aktiviteter, der skaber møder mellem beboerne og
højskolens deltagere eller gennem kursusaktiviteter forlagt til Krogerup Højskole.
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5.1

Børn, unge og familier

Problemkompleks
Som det også fremgik af de boligsociale nøgletal, er der i boligområdet mange familier (herunder enlige med børn), der i større eller mindre grad kan betegnes som socialt udsatte set i
forhold til:
Forældrenes arbejdsmarkedstilknytning
Afhængigheden af det sociale system
Børnenes tilknytning til et organiseret fritidsliv
Børnenes faglige niveau i skolen
De unges tilknytning til og fastholdelse i forhold til uddannelse eller arbejde
Kriminalitet
Familiemedlemmernes sociale netværk i og uden for boligområdet
Nedenfor er familierne inddelt i tre grupper i forhold til deres grad af socialt udsathed. De tre
grupper har forskellige behov og interesser i forhold til en boligsocial indsats, og dette tænkes
ind i indsatsen målrettet børn, unge og familier.
Den første gruppe er de mest socialt udsatte familier. Der er tale om en relativ lille
gruppe familier (15-20 familier), hvor begge forældre typisk er på overførselsindkomst, eller hvor det er en enlig mor på overførselsindkomst. Børnenes fritidsliv foregår oftere på gaden end i en fritidsklub eller en forening, og de klarer sig ofte dårligt i
skolen. Især de unge drenge har svært ved at gennemføre uddannelse, og de har ofte
en kriminel baggrund. Disse familier har brug for en helhedsorienteret og længerevarende indsats, som er målrettet hele familien. Der vil blive arbejdet med fokusfamilier
over længere tid, hvor de vil opleve, at der laves en ekstra indsats for dem som individer og som samlet familie. Det vil sige, at der reserveres pladser i helhedsplanens tilbud til familiens medlemmer, og at helhedsplanens medarbejdere løbende videndeler,
så de oplever en koordineret indsats fra helhedsplanen side. Erfaringerne fra den første helhedsplan er særdeles positive i forhold til at skabe en god relation mellem helhedsplanens medarbejdere og familiens medlemmer. I flere af de meget udsatte familier, der hidtil har været arbejdet med, er hvert eneste medlem deltagende i helhedsplanens aktiviteter.
Den anden gruppe er mindre socialt udsatte familier. Det er en større gruppe af familier, hvor den ene eller begge forældre er i arbejde, og de har generelt mindre kontakt
til det sociale system end den første gruppe. Forældrene kan dog stadig have behov
for inspiration til familielivet, børnene har måske brug for hjælp til at starte i en fritidsaktivitet, og de unge kan have brug for hjælp i forhold til at blive fastholdt i uddannelse. Disse familier har brug for en afgrænset indsats, som måske kun er målrettet
ét familiemedlem, og de vil ofte have en mere sporadisk kontakt til helhedsplanen.
Den sidste gruppe er den største gruppe, og den består af familier, der er velfungerende, og som ikke kan betegnes som socialt udsatte. Indsatsen for børn, unge og familier
er ikke målrettet disse familier, men de vil have mulighed for at deltage i nogle af de
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åbne tilbud med henblik på at skabe netværk mellem disse og de mere udsatte familier.
Mål
Målet med indsatsen er, at flere af de socialt udsatte familier i boligområdet opnår et bedre
familieliv, hvor familiemedlemmerne trives bedre i og uden for familien, hvor børnene og de
unge motiveres og fastholdes i en positiv udvikling, og hvor de tilknyttes et fritidstilbud.
Succeskriterier
For mindst 15 af de socialt udsatte familier skal der kunne konstateres en bevægelse i
forhold til at være mere deltagende og inkluderede i det omgivne samfund. Der måles
på familiernes deltagelse i kommunale og øvrige lokale tilbud.
Mindst 80 % af børnene i alderen 9-15 år, som helhedsplanen arbejder med, skal være
tilknyttet en fritidsklub, ungdomsklub, ungdomsskole eller foreningsaktivitet.
Aktiviteter
Trivsel og udvikling i familielivet
Inspiration til familielivet
Sundhedscaféen
Individuel vejledning
Kitchen Stars
Storytellers
Læring i nye rammer
Aktivitetsplatforme
Introduktion til foreningslivet
Værkstedet

5.1.1

Trivsel og udvikling i familielivet

Problemkompleks
Som de boligsociale nøgletal indikerede, er der en overrepræsentation af udsatte familier i
boligområdet i forhold til kommunen generelt. Gennem de seneste fire års arbejde med særligt fokus på nogle af disse familier er især fire udfordringer blevet meget tydelige:
Forældrene mangler værktøjer og viden til at håndtere børnene. Der er afholdt
mange typer workshops, foredrag m.m. for forældre, hvor især mødrene har deltaget. I dialogen med fagpersonale og hinanden har de givet udtryk for store udfordringer ved at håndtere børnene (i alle aldersgrupper). Blandt de ældre unge ser vi
også, at forældrene ganske enkelt er blevet hægtet af i forhold til den unges adfærd.
Manglende rammesætning for børnene. Mange børn (især drengene) får stort set
lov til at passe sig selv, når de er væk fra hjemmet. De er vant til at styre informationen til hjemmet og forstår at udnytte det faktum, at forældrene har svært ved at
forstå, hvordan spillereglerne er i fx skole-, forenings-, gade- og klublivet. Den
manglende rammesætning resulterer i en stor børnegruppe, der har svært ved at
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indgå i faste regler og tilbud, fordi de er vant til at søge væk, så snart der sættes
rammer op for deres adfærd.
Forældrene mangler viden om muligheder og forventninger fra det omgivende
samfund. Der er mange muligheder for børn, unge og familier i det omkringliggende nærsamfund, men der er ikke kendskab til disse. Der er tale om familier,
som i høj grad kunne have godt af viden om rådgivningsmuligheder, foreningsliv
og sociale aktiviteter. Dels handler det om at kende mulighederne, men bestemt
også forventningerne, hvis man benytter sig af dem. Endelig er det ikke nok at
kende til mulighederne; der skal også et stort arbejde til i forhold til at få dem til at
benytte dem.
Manglende netværk i lokalområdet. Et godt netværk i lokalområdet kan for mange
familier være afgørende i forhold til trivslen og motivationen til at involvere sig i
aktiviteter i afdelingerne.
Konsekvensen af alle fire problemer er en usund udvikling for familien generelt samt manglende trivsel, hvilket risikerer at afføde hærværk og utryghedsskabende adfærd i boligområdet.
Målgruppe
Målgruppen er primært de mest socialt udsatte familier, som er beskrevet ovenfor, men der
vil også være plads til, at de mindre socialt udsatte familier kan deltage, da det kan give en
bedre dynamik i forløbene. Det vurderes, at der er 20-30 familier, som udgør målgruppen.
Mål
Målet er, at familierne gennemgår en positiv udvikling i forhold til at få en bedre trivsel, og at
de bliver bedre i stand til at tage vare på egen livssituation. Familierne skal være mere bevidste om, hvad der sker i det omkringliggende samfund og deltage mere i det.
Succeskrit erier
Mindst 7 forældre gennemfører et forløb pr. sæson (forår og efterår).
Mindst 75 % af forældrene har fået flere værktøjer til at håndtere børnene og familielivet.
Indholdet og praksis
Der har i den første helhedsplan været gennemført flere forældrekursusforløb, og der er derfor opbygget en vigtig viden om, hvad der skal til for at skabe udbytterige kurser for forældrene. Det er denne viden, de kommende forældrekurser bygger videre på.
Der laves et kursusforløb i hver sæson (8-10 gange pr. sæson), som struktureres omkring forskellige emner, som er relevante for familielivet. De tidligere deltagere har haft særligt behov
for emner i forhold til kommunikation i familien, sund kost, børns søvnbehov og søvnrytmer,
tandpleje, parforhold og forældrerolle. Der vil være forløb for forældre med teenagebørn og
forløb for forældre med småbørn. Forløbene vil blive afholdt som lukkede grupper med 8-12
deltagere pr. forløb.
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Familierne rekrutteres primært gennem helhedsplanens netværk, Fritidsbutikken og Sundhedsplejen, som alle har kontakt til mange familier i Nivå. Enlige forældre og forældre, som
af forskellige årsager står udenfor arbejdsmarkedet og dermed ikke har samme mulighed for
at få viden og nye handlemuligheder gennem deres daglige virke, prioriteres.
Metodisk arbejdes der i høj grad med inddragelse af deltagerne. En del af indholdet på kurset
vil derfor blive bestemt i tæt samarbejde med deltagerne, hvilket erfaringsmæssigt har betydet, at deltagerne har været meget motiverede gennem hele forløbet. Det har vist sig at være
af væsentlig betydning at se familien sammen, da det har givet kursuslederne en indsigt i familiens handlemønstre, som har kunnet anvendes til at målrette kurset og den efterfølgende
vejledning til familien. Derfor vil der både være aktiviteter, som kun er for forældre og aktiviteter, som både er for forældre og deres børn.
Undervisningen bliver meget handlingsorienteret, hvilket har vist sig yderst brugbart for deltagerne i forhold til at tage den nytilegnede viden til sig og omsætte den i praksis. Deltagerne
på de tidligere hold har givet mange eksempler på, hvordan deres børn og familie har kommenteret forandringen, og på hvordan de selv har oplevet begejstringen ved at noget, der
havde været problemfyldt, nu var blevet nemmere. Der vil også blive arbejdet målrettet på at
skabe stærke sociale netværk mellem deltagerne, da de tidligere deltagere alle har nævnt
værdien af at være en del af et fællesskab, som for flere har udmøntet sig i tætte venskaber.
Der vil også være eksterne oplægsholdere fra Fredensborg Kommunes Center for Kultur,
Idræt og Sundhed og fra Center for Skoler og Dagtilbud (fritidsvejleder, sundhedsplejerske,
skoletandlæge, sundhedsbus, sprogkonsulent og læsekonsulent).
Samarbejdsrelationer
Skole og daginstitutioner – for at følge familiens trivsel og udvikling
Sundhedsplejen og skoletandlægen – for at give ekstra formidling til familien
Nivå Bibliotek og Medborgercenter – for at sikre, at familien kender til og deltager i
oplagte tilbud
Fritidsbutikken i Fredensborg Kommune – for at bygge bro til foreningslivet og skabe
fastholdelse efterfølgende
Læse- og sprogkonsulent – for at give viden om læse- og sprogstimulering for børn
Sundhedsbus – for at lave sundhedstjek
Medarbejderressourcer
Familie- og netværksmedarbejder: 10 timer om ugen.
Forankring
Strategien er at lave intense forløb, der gør familierne selvhjulpne, og derfor vil der være tale
om ”indbygget forankring” i forhold til de berørte familier. Det forventes ikke at selve aktiviteten forankres, men ved at inddrage relevante kommunale aktører kommer de til at opleve
effekten af aktiviteten tæt på og får mulighed for at bruge nogle af erfaringerne i deres eget
fremtidige arbejde.
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5.1.2

Inspiration til familielivet

Problemkompleks
Der er en større gruppe af familier i boligområdet, som oplever nogle af de samme problemer, der er skitseret under problemkomplekset for familieskolen ovenfor, men i mindre omfang. De har brug for inspiration til, hvordan de kan skabe bedre trivsel i familien, og efterspørger samtidig aktiviteter, som kan understøtte det sociale netværk i boligområdet.
Målgruppe
Familier, der oplever udfordringer i forhold til familiens trivsel, og som savner socialt netværk i lokalområdet. Målgruppen består af ca. 50-70 familier.
Mål
Målet er, at familierne får inspiration til selv at skabe positive forandringer i familien, der er
med til at øge familiemedlemmernes trivsel. Samtidig er det målet at styrke det sociale netværk mellem børnefamilierne i boligområdet.
Succeskriterier
Mindst 15 deltager i gennemsnit pr. arrangement.
Mindst 75 % af deltagerne har fået ny viden og værktøjer til deres familieliv.
Mindst 75 % af deltagerne har fået styrket deres sociale netværk i boligområdet.
Indhold og praksis
Indhold og praksis bygger videre på de gode erfaringer, som er gjort i den første helhedsplan.
Erfaringerne herfra har blandt andet været, at de åbne gruppebaserede tilbud har været med til
at skabe bedre kendskab til naboer og på den måde styrket følelsen af tryghed og fællesskab i
området. Beboerne har mødt nye mennesker og fået et større netværk. Ved evaluering af
gruppetilbuddet ”Kvindetid” nævnte en kvinde for eksempel, at uden dette tilbud ville hun
have været ensom. Derudover har deltagerne oplevet, at de er blevet beriget med ny viden og
inspiration i forhold til emner indenfor familielivet – det har fx været i forhold til kriminalitetsforebyggelse, forældrerollen, unge og misbrug m.v..
Aktiviteten ”Inspiration til familielivet” kommer dels til at bestå af dialogbaserede foredragsrækker i forårs- og efterårssæsonen. Temaerne her vil fx handle om barnets udvikling, opdragelse, livsstil, ungdomsliv. Mindst to af arrangementerne hvert år vil blive arrangeret i samarbejde med SSP i Fredensborg Kommune. Derudover laves der i samarbejde med Gang i
Fredensborg to arrangementer pr. år for hele familien, hvor fokus er på sundhed, naturoplevelser og lignende. Der vil desuden blive lavet ture for særlige målgrupper, der kan virke
horisontudvidende og netværksskabende. Endelig vil der indimellem køre korte åbne forløb
målrettet særlige målgrupper (fx ledige og hjemmegående kvinder).
Medarbejderressourcer
Familie- og netværksmedarbejder: 10 timer om ugen
Børn og unge-medarbejder på 30 timer: 3 timer
Samarbejdsrelationer
SSP – samarbejder om foredrag om kriminalpræventive emner.
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Gang i Fredensborg – oplæg og aktiviteter der fokuserer på sundhed i familien.
Fritidsbutikken – oplæg om forenings- og klubtilbud, samarbejde om ture.
Skoler og daginstitutioner – rekruttering og samarbejde om fælles aktiviteter.
Nivå Bibliotek og Medborgercenter – rekruttering og samarbejde om foredrag.
Kokkedal på Vej – samarbejde om fælles foredrag og aktiviteter.
Forankring
Det forventes ikke at selve aktiviteten forankres, men ved at inddrage relevante kommunale
aktører kommer de til at opleve effekten af aktiviteten tæt på og får mulighed for at bruge
nogle af erfaringerne i deres fremtidige arbejde.

5.1.3

Sundhedscaféen

Problemkompleks
Mange nye forældre har brug for at møde andre forældre og dele de glæder og udfordringer,
der opstår, når man bliver forældre. Samtidig har forældre et løbende behov for råd og vejledning af sundhedsplejersken, som ikke behøver at udløse et hjemmebesøg, men blot en kort
konsultation.
I boligområdet er der desuden en større gruppe af unge forældre, som har et særligt behov for
råd og vejledning og et socialt netværk til at sparre med i forhold til udfordringerne som nybagt forældre.
Målgruppe
Da det er et kommunalt forankret tilbud er målgruppen åben for alle forældre med børn fra 06 år, men erfaringen viser, at det vil primært blive benyttet af forældre og kommende forældre i Nivå. Den bredere målgruppe giver god mulighed for at nybagte forældre fra de fem
boligafdelinger danner relationer med nybagte forældre udenfor boligafdelingerne.
De sidste 3 år har antallet af forældrebesøg med børn ligget på mellem 320- 350 i Nivå pr. år,
hvilket også er størrelsen på målgruppen fremadrettet.
Mål
Målet er, at Sundhedscaféen kan danne ramme om læring, aktiviteter og netværksdannelse
blandt spæd- og småbørnsforældre i Nivå.
Succeskriterier
Mindst 15 forældre deltager i gennemsnit pr. gang
Mindst 75 % af deltagerne har fået hjælp og ny viden til deres forældreskab.
Mindst 75 % af deltagerne har fået styrket deres sociale netværk i boligområdet.
Indholdet og praksis
To sundhedsplejersker afholder Sundhedscafé hver anden uge i 2 timer (i alt 25 gange årligt).
Sundhedscaféen fungerer både som et konsultationssted, hvor forældre kan få råd og vejledning omkring deres barn af sundhedsplejerskerne, et mødested hvor forældre udveksler erfaringer og et lærings- og undervisningssted, da der løbende bliver holdt oplæg om emner vedr.
børn og at blive forældre. Alle forældre i Nivå opfordres til at bruge sundhedscaféen, men der
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vil blive sat særligt fokus på at motivere de sårbare forældre (som primært bor i de fem almene boligafdelinger) til at benytte sig af tilbuddet.
Kommende forældre har også mulighed for at benytte Sundhedscaféen og møde deres kommende sundhedsplejerske og forældre i deres nærmiljø.
Samarbejdsrelationer
Helhedsplanens medarbejdere – sikre videndeling samt synergi mellem sundhedscaféen og de øvrige aktiviteter i helhedsplanen.
Tandplejen – oplæg om sund kost og tandhygiejne.
Talepædagog – oplæg om sprogstimulering.
Biblioteket – oplæg om bibliotekets tilbud.
Øvrige eksterne samarbejdspartnere – fx fysioterapeut.
Medarbejderressourcer
To sundhedsplejersker fra Center for Kultur, Idræt og Sundhed afholder Sundhedscafé hver
anden uge.
Forankring
Sundhedscaféen er organisatorisk forankret i Fredensborg Kommune, og det vil derfor være
oplagt at den fortsætter i regi af kommunen efter helhedsplanens udløb.

5.1.4

Individuel vejledning

Problemkompleks
Mange beboere i helhedsplanens målgruppe har udfordringer, som ikke kan løses i gruppeorienterede aktiviteter alene. Det kan være udfordringer i familielivet, trivselsproblemer eller
frustrationer over sin livssituation. Det fylder i hverdagen, men er ikke behandlingskrævende
eller hørende under kriminalpræventive indsatser, så der er ikke noget tilbud, hvor de kan få
hjælp til deres udfordringer. Samtidig er deres netværk ofte meget begrænset og fungerer
således, at det ikke er nogen, man vil lufte sine bekymringer for. Der kan også være en angst
for at dele sine tanker med kommunale medarbejdere, da der eksisterer nogle fordomme
overfor de offentliges virke: Bliver mine børn fjernet, hvis jeg siger, at jeg ikke kan håndtere
dem? Bliver jeg trukket i pension, hvis jeg lærer at cykle osv.
Ydermere kan der også være dårlige erfaringer fra oprindelseslandet, der gør, at man holder
tankerne for sig selv. Tilliden til helhedsplanens medarbejdere er så stor, at beboerne gerne
vil betro sig til dem. Individuel vejledning har således været meget efterspurgt blandt beboerne i den første helhedsplan, og projektlederne for de enkelte indsatser er indenfor det seneste
år begyndt at tilbyde individuelle samtaler i form af henholdsvis ”trivselssamtaler”, ”livsstilssamtaler” og ”vejen mod at blive voksen-samtaler”. Det har ikke været meningen i den oprindelige helhedsplan, men det er et behov, der er vokset frem, efterhånden som tilliden til
medarbejderne og kendskabet til målgruppens udfordringer er blevet større.
Målgruppe
Beboere med trivselsproblemer, som de ønsker individuel hjælp til at få løst eller komme
videre med. Der vil primært være tale om beboere, som i forvejen benytter sig af Nivå Nus
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tilbud, eller har personer i sit nærmeste netværk, der gør det, og som derved har opnået tillid
til medarbejderne. Det vurderes, at målgruppen er på ca. 100 beboere.
Mål
Målet er, at den enkelte bliver endnu bedre rustet til at tage vare på eget liv. Det kan være i
forhold til at træffe valg, få ny viden og værktøjer til at løse konkrete udfordringer, blive
henvist til kommunalt eller andet tilbud eller være mere afklaret i forhold til livet, så de ikke
går rundt i tvivl og deraf følgende frustration.
Succeskriterier
Mindst 20 beboere modtager individuel rådgivning pr. år.
Mindst 75 % af beboerne, der gør brug af tilbuddet, har fået hjælp til at håndtere de
udfordringer, de står med. Enten ved at få ny viden/værktøjer eller ved at blive henvist til nogle, som kan hjælpe.
Indhold og praksis
Som nævnt er der i den første helhedsplan blevet arbejdet med individuelle samtaler. Samtalerne har givet mulighed for at skabe et rum for refleksion, hvilket kan være det første skridt i
bestræbelserne på at skabe forandringer. En-til-en kontakt giver også mulighed for at give
beboeren hjælp til helt konkrete dilemmaer med udgangs punkt i den enkeltes situation.
Hjælpen kan bestå i at styrke den enkelte i at tage hånd om problemet, at henvise til relevant
instans og støtte beboeren i at bevæge sig i den retning, de ønsker. For at give beboerne tillid
til at anvende tilbuddet, er det af afgørende betydning, at der skabes en direkte kontakt, enten
ved at beboeren allerede har stiftet bekendtskab med rådgiveren, eller at en anden person anbefaler muligheden til dem. Det kan være sundhedsplejerske, skole, SFO eller andre, der har
direkte kontakt til beboeren, som skaber kontakten. Det er ligeledes af afgørende betydning,
at personen, der afholder disse samtaler, er synlig og kendt i miljøet, både i forhold til samarbejdspartnere og ikke mindst for beboerne. På denne måde skabes der kendskab og tillid til
rådgiveren, hvilket er en forudsætning for at blive anvendt og for at kunne bidrage til at styrke samarbejdet instanserne imellem.
Aktiviteten ”Individuel Vejledning” tager udgangspunkt i ovenstående erfaringer. Der tilbydes individuelle anonyme samtaler til afdelingernes voksne beboere. Samtalerne vil have
karakter af vejledning og er ikke behandling eller terapi. De har en brobyggende karakter,
fordi der så vidt muligt bliver henvist til offentlige eller private tilbud, der kan hjælpe beboeren videre med sin problematik. Som oftest vil der være tale om en enkelt samtale eventuelt
med en efterfølgende opfølgningssamtale. Der kan også tilbydes flere samtaler, men der er
ikke tale om længere forløb over tid. Samtidig vil der være fokus på, at tilbuddet ikke kommer til at tage for meget af medarbejdernes tid og derved gå ud over de mere gruppebaserede
tilbud. Metoden bygger på en form for hjælp-til-selvhjælp på vej mod at tage ansvar for egen
livssituation og fremtid.
Medarbejderressourcer
Familie- og netværksmedarbejder: 10 timer
Kursus- og kommunikationsmedarbejder: 5 timer
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Samarbejdsrelationer
Fredensborg Frivilligcenter – indgang til selvhjælpsgrupper og patientforeninger
Nivå Bibliotek og Medborgercenters frivilligrådgivning
Øvrige regionale og nationale rådgivningscentre
Forankring
Det forventes ikke, at aktiviteten kan forankres hos samarbejdspartnerne.

5.1.5

Kitchen Stars

Problemkompleks
For børn er succes i skolen og i fritidsaktiviteterne samt forældrenes anerkendelse en vigtig
faktor i forhold til opbyggelsen af selvværd. I den første helhedsplan har man imidlertid oplevet mange unge, hvor det ikke sker. De får ikke succesoplevelserne, og det gør dem igen
frustrerede over fremtiden. En frustration som ind i mellem kommer til udtryk i boligområdet
i form af hærværk, tyveri, vold og anden kriminalitet. Erfaringerne fra det foreløbige arbejde
har vist, at man kan komme langt, når der laves forløb, som er mere intensive og læringsorienterede på en anden måde, end den som børnene og de unge er vant til.
Målgruppe
Børn og unge mellem 9 og 17 år, der giver anledning til bekymringer i forhold til fremtiden,
og har svært ved at følge med i skolen samt manglende lyst til at lære. Målgruppen er endvidere ofte fraværende i etablerede fritidstilbud, for her kan lysten til at lære også være manglende. Det har også vist sig, at børn og unge fra denne gruppe er lette for andre at rekruttere
til mindre kriminelle handlinger såsom hærværk og simpel tyveri og det, der er værre, på
længere sigt. Det vurderes, at der er ca. 50 børn i målgruppen.
Mål
Det er projektets mål, at børn og unge i målgruppen skal blive bedre til at have fokus og koncentrere sig, og opleve at det medfører succesoplevelser. De skal ikke bare opleve at blive
lige så gode som deres jævnaldrende, men faktisk blive endnu bedre inden for madlavning.
Disse succesoplevelser skal de kunne overføre til andre læringskontekster.
Succeskriterier
Mindst 12 børn og unge skal gennemføre et Kitchen Stars forløb pr år.
For mindst 75 % af deltagerne skal der ske en tydelig faglig og personlig udvikling i
forløbet.
Indhold og praksis
Den nuværende helhedsplan har haft stor succes med ”Kitchen Stars”, som er en kokkeskole
for børn og unge. Der er både arbejdet med børn i alderen 9-12 år og 13-17 år. Udover at øge
børnenes lyst og kendskab til veltillavet og sund mad har aktiviteten bidraget til at øge børnenes koncentrationsevne, tålmodighed og samarbejdsevner. Samtidig har det givet børnene
nogle succesoplevelser, der øger selvværdet og troen på at kunne noget, uanset om det skal
være inden for kokkefaget eller ej. Det kan for eksempel være, når de har lavet cateringopgaver for flere hundrede mennesker og modtager et stort bifald samt ros ansigt-til-ansigt. Det er
ikke mange gange, de har prøvet det i deres liv.
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Der etableres to parallelle kokkeskoleforløb, som vil køre både i forårssæsonen og efterårssæsonen. Det ene forløb ”Kitchen Stars Pro” vil være målrettet børn i alderen 13-17 år, og
der vil her blive sat høje krav og stillet store forventninger til deltagernes engagement, disciplin og koncentration. Der vil dog samtidig være opmærksomhed målgruppens udfordringer,
og derfor sikres det, at der ikke stilles krav, som de ikke kan honorere, da de derved risikerer
at falde fra og få en negativ oplevelse. Undervisningen for de store børn deles mellem projektlederen fra helhedsplanen og en underviser fra Ungdomsskolen i Fredensborg Kommune.
Det andet forløb ”Kitchen Stars Junior” vil være målrettet børn i alderen 9-12 år, og der vil
være fokus på leg og det at have det sjovt inden for en ramme af madlavning. Der vil dog
fortsat blive arbejdet med og sat krav i forhold til engagement, disciplin og koncentration. De
ældre børn, som enten har gennemført et Kitchen Stars forløb eller følger et Kitchen Stars Pro
hold, vil blive tilknyttet som frivillige hjælperundervisere for de yngre. Undervisningen i
begge forløb kommer til at foregå i skolekøkkenet på Nivå Skole.
Fire gange om året vil Fredensborg Naturskole lave ture ud i naturen for deltagerne i Kitchen
Stars. Her vil de lære om den lokale naturs råvarer og prøve at tilberede maden udendørs.
For at anvende de unges læring ude i virkeligheden vil deltagerne i Kitchen Stars lave catering til interne og eksterne arrangementer, og derudover vil der blive eksperimenteret med
pop-up-restauranter i lokalområdet og eventuelt udgivelse af kogebøger målrettet børn og
unge. På den måde vil projektet på sigt samtidig kunne blive til et lommepengeprojekt.
Medarbejderressourcer
Børn og ungemedarbejder på 37 timer: 20 timer
Underviser fra Fredensborg Ungdomsskole: 5 timer om ugen i 30 uger om året
Samarbejdsrelationer
Ungdomsskolen – medfinansiering af underviser til Kitchen Stars Pro-holdet.
Skolen – lån af skolekøkken til undervisning.
Ungecenter – lån af køkken og lokaler til pop-up restaurant.
Fredensborg Naturskole, der står for undervisning og inspiration i forhold til råvarer.
(fx urter, grøntsager, vildt og fisk).
Aarstiderne A/S – køkkenhavefaciliteter
Forankring
Aktivitetsdelen for de ældste vil muligvis kunne forankres i Ungdomsskolen, som er med til
at afvikle forløbene for de ældste.

5.1.6

Storytellers

Problemkompleks
For mange børn er succes i skolen og i fritidsaktiviteterne samt forældrenes anerkendelse en
vigtig faktor i forhold til opbyggelsen af selvværd. I den første helhedsplan har man imidlertid oplevet mange unge, hvor det ikke sker. De får ikke succesoplevelserne, og det gør dem
igen frustrerede over fremtiden. En frustration som ind i mellem kommer til udtryk i boligområdet i form af hærværk, tyveri, vold og anden kriminalitet Erfaringerne fra det foreløbige
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arbejde har vist, at man kan komme langt, når der laves forløb, som er mere intensive og læringsorienterede på en anden måde, end den som børnene og de unge er vant til.
Storytellers tager derudover fat på det særlige problemkompleks, at boligområderne har et alt
for dårligt image i omverden, i forhold til hvor mange gode historier der er at fortælle. Historierne om et boligområde er langt mere troværdige, når de fortælles af mennesker, som rent
faktisk bor i området i stedet for folk udefra. derudover er mulighederne for at fortælle historier i tekst, lyd og billeder bedre end nogensinde. Dog kræver det, at man dels kender teknikkens muligheder, men også har de kommunikative kompetencer til at opbygge og formidle
historien, så den dels kan forstås af modtagerne, men også bruges af andre (lokale) medier. I
den første helheldsplan har den lokale ugeavis flere gange brugt helhedsplanens klip fra Youtube som nyheder på deres egen hjemmeside, og det er noget ugeavisen meget gerne vil gøre
mere i fremtiden.
Målgruppen
Målgruppen, der skal uddannes til Storytellers, er 13-17-årige piger og drenge, der enten har
et fritidsliv uden aktiviteter, eller som har en særlig interesse for at formidle historier. I flere
omgange har der i den tidligere helhedsplan været stor begejstring i målgruppen, hvis de har
kunnet hjælpe med at tage billeder, fortælle historier og anden formidling, når der fx har været større arrangementer. Det vurderes, at der er ca. 50 børn i målgruppen.
Mål
Det er projektets mål, at målgruppen skal blive bedre til at have fokus og koncentrere sig, og
opleve at det medfører succesoplevelser. I forhold til storytelling og brug af de værktøjer, der
er knyttet hertil, skal de ikke bare opleve at blive lige så gode som deres jævnaldrende, men
faktisk blive endnu bedre. Disse succesoplevelser skal de kunne overføre til andre læringskontekster.
Derudover er det målet at give boligafdelingerne et bedre image i omverdenen gennem de
positive historier, der bliver fortalt om afdelingerne.
Succeskriterier
Mindst 8 unge skal gennemføre et storyteller-forløb pr. år.
For mindst 75 % af deltagerne skal der ske en tydelig faglig og personlig udvikling i
forløbet.
Storytellers skal udbrede mindst 10 gode historier fra boligområdet om året gennem
forskellige typer medier.
Indhold og praksis
Der er mange måder at fortælle en historie på, og de unge gør sig allerede mange erfaringer
med det. De bruger mobilen til at lave små film, der enten skal være sjove, gøre deltagerne
berømte eller (oftest) gøre grin med jævnaldrende. Derudover er det selvfølgelig flittige brugere af diverse sociale medier, hvor der skrives, kommenteres og deles på livet løs. I denne
aktivitet tages der udgangspunkt i lysten til at fortælle historier og så få børn og unge i forløb,
hvor de lærer, hvordan det kan bruges langt mere konstruktivt. Inspirationen vil også komme
fra besøg på både mindre og større tv-stationer og andre formidlingsinstitutioner. Det kan
samtidig give et imagemæssigt løft af boligområdet, hvis det vælter frem med fængende, relevante og positive historier, hvor der ofte vil blive tale om en lokal, viral effekt.
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Storytellers vil være et løbende tilbud, hvor der er indbyggede minikurser i fx videooptagelse- og redigering, interviews, blogging, mikroblogging, foto osv. Kurserne er for de unge, der
er tilmeldt Storytellers, og udover kurserne handler det om at følge deltagerne og hjælpe dem
videre, give feedback på det producerede osv. Man kan forstå Storytellers som et lokalt, mobilt mediebureau, hvor deltagerne mere eller mindre selvstændigt bruger deres evner til at
opsøge og formidle livet i Nivå. En mulig medieplatform for storytellers er en hjemmeside
(nivå.dk) for hele Nivå, som det er planen, at de selv skal bygge op og administrere. Undervisningen deles mellem tovholderen fra helhedsplanen og en underviser fra Ungdomsskolen,
og den kommer dels til at foregå i lokalområdet (Nivå Nu eller Nivå Skole) og på det nærliggende Ungecenter. Der vil også blive arbejdet på at etablere et samarbejde med UC Stars,
som er et lokalt talentshow i ungdomsskoleregi, hvor man også arbejder med formidling gennem forskellige medier.
Medarbejderressourcer
Kursus- og kommunikationsmedarbejder: 10 timer.
Underviser fra Fredensborg Ungdomsskole: 5 timer om ugen i 30 uger.
Samarbejdsrelationer
Ungdomsskolen – medfinansiering af underviser.
Ungecenter – lån af lokaler og udstyr til undervisning samt samarbejde med UC Stars.
Lokale medier, der kan gøre brug af de producerede historier. Lokalavisen i Fredensborg Kommune har allerede udtrykt interesse for et sådant samarbejde.
Beboere, afdelingsbestyrelser, lokale foreninger og lokalt erhvervsliv – leverandører
af alle de gode historier.
Forankring
Aktiviteten vil muligvis kunne forankres i Ungdomsskolen, som er med til at afvikle forløbene for de ældste.

5.1.7

Læring i nye rammer

Problemkompleks
Erfaringen har vist, at det især i 9-12-års alderen bliver særligt tydeligt, at nogle børn er ved
at falde bagud i skolen. Målgruppen har rigtig svært ved at gå i skole. De har svært ved at
fokusere og fordybe sig, og deres baggrundsviden er mindre end deres jævnaldrende. De har
meget få succesoplevelser, og sammen med deres dårlige selvværd i skolesammenhæng er
deres adfærd med til at gøre det hele værre. Ydermere laver de ikke lektier, bliver væk fra
lektiecafé, og de har mistet lysten og glæden ved at lære i en traditionel skolesammenhæng.
Alle erfaringer med de ældre, udsatte unge i området får alarmklokkerne til at ringe, da de
fortæller den samme historie om, at det var på det tidspunkt i deres liv, hvor de for alvor faldt
bagud, hvilket senere har medført, at de ikke har fået gennemført eksamen i 9. klasse – eller
har gjort det med særdeles dårlige karakterer og er gået i stå i deres liv forhold til beskæftigelse og uddannelse.
I den første helhedsplan er der rigtigt gode erfaringer med at kunne involvere drengene i deres fritid, og det er de erfaringer og den gode relation til de børnene, der skal bruges til at
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ruste dem bedre til skolearbejdet ved at give dem glæden ved læring tilbage i nye rammer end
de vante.
Målgruppe
Målgruppen er drenge i alderen 9-12 år, der har ovennævnte problemer. Det vurderes, at der i
projektperioden vil være ca. 20 børn i målgruppen.
Mål
Det er målet, at drengene skal blive langt bedre rustet til at få mere ud af tiden i skolen. Derudover skal de også fungere bedre i sociale sammenhænge – fx i aktiviteter i boligafdelingerne - og have flere succesoplevelser med læring.
Succeskriterier
Mindst 6 børn gennemfører et læringsforløb om året.
For mindst 75 % af deltagerne skal der ske en tydelig faglig og personlig udvikling i
forløbet.
Indhold og praksis
Der skal laves et hold både i forårs- og efterårssæsonen, og da det er meget krævende drenge,
skal det højst bestå af 3-5 børn. Ideen er at lave læringsforløb, som tilpasses deltagernes forudsætninger og interesser, så de kan få en succesfuld læringsoplevelse. Dette forløb skal bruges til at motivere og fastholde dem i forhold til skolen og lektiecaféen. Indholdet af læringsforløbene vil være temabaserede og udvalgt i dialog med drengene og drengenes lærere. Ofte
vil det være temaer, som klassen senere skal arbejde med, så drengene har et bedre udgangspunkt for succes i klassen. Som eksempel er der tænkt i et HC Andersen-forløb, hvor eventyrene bliver grebet an på forskellige måder. Da drengene går meget op i at rappe, kunne man
arbejde med teksterne gennem rap med en lokal ung rapper tilknyttet. Der kunne arbejdes
med en kombination af meditation, lytning og refleksion. Afslutningsvist kunne man tage en
tur til H.C. Andersen-museet, hvilket både vil øge interessen for temaet og give drengene en
kulturhistorisk oplevelse. Forløbet skulle samtidig understøtte drengenes brug af den lokale
lektiecafé ved at projektlederen arbejder tæt sammen med de frivillige herfra.
Medarbejderressourcer
Børn- og ungemedarbejder på 30 timer: 7 timer
Samarbejdsrelationer
Nivå Skole – sparring i forhold til emner, metode m.m.
Nivå Bibliotek og Medborgercenter – samarbejde om fastholdelse i deres lektiecafé
Nivå Rapcontainer – Danskundervisning gennem rapmusik
Forankring
Aktiviteten forventes ikke at kunne blive forankret efter helhedsplanen.
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5.1.8

Aktivitetsplatforme

Problemkompleks
Inden den første helhedsplan startede i Nivå, var der i forvejen mange tilbud for børn og unge, fx i forhold til Ungdomsskole, klubtilbud, foreningsliv osv. Men en stor gruppe børn og
unge hang alligevel ud på gaden, fordi de ikke opsøgte tilbuddene af sig selv. Det gjaldt selvfølgelig også i forhold til helhedsplanens tilbud. Man kan således ikke oprette tilbud såsom
”Kitchen Stars” og så forvente, at målgruppen kommer af sig selv. Det er helt essentielt, at de
møder medarbejderne på gaden og får tillid til dem, inden de har mod på at være en del af et
tilbud. Her er gadeplansaktiviteter den mest effektive rekruttering.
Samtidig giver det også medarbejderne mulighed for at lave et opsøgende arbejde og finde ud
af, hvilke børn og unge, de skal lave særlige rekrutteringstiltag for. Det kan fx være samtaler
med familien, forsøg med semistrukturerede aktiviteter eller bare mere kontakt med en positiv rollemodel, der kan bane vej for brobygning til et mere etableret tilbud.
Målgruppe
Målgruppen er områdets 9-17-årige, der har for meget tid på gaden og ikke bruger de etablerede fritidstilbud. Der anslås, at det drejer sig om ca. 75 børn og unge.
Mål
Det er målet, at skabe kontakt til børn og unge, der ikke er aktive i forenings- eller klubregi,
og gennem forskellige aktiviteter præsentere dem for og gøre dem klar til at blive sluset ind i
almindelige, voksenstyrede aktiviteter i forenings- eller klubregi.
Succeskriterier
Mindst 15 børn og unge deltager i gennemsnit pr. gang (i alt 50 gange pr. år).
Der samarbejdes med mindst 4 foreninger pr. år.
Indhold og praksis
For at kunne lave brobygning til det lokale kultur- og fritidsliv er det vigtigt fortsat at have en
tæt relation til børn, unge og forældre i afdelingerne. Derfor skal helhedsplanen fortsat lave
faste aktivitetstilbud, der kan fungere som en platform for denne brobygning – også til helhedsplanens øvrige tilbud til børn og unge. I den nye helhedsplan skal der samtidig arbejdes
på, at lokale foreninger og klubber i højere grad inddrages i aktiviteterne. Derfor vil indholdet
af aktiviteterne besluttes løbende, ud fra hvad der på det aktuelle tidspunkt kan samle børn og
unge, og ud fra hvilke foreninger og klubber der har lyst og ressourcer til at indgå i et samarbejde. Der har således været gjort gode erfaringer med minisport-forløb, hvor børnene får lov
til at prøve forskellige sportsgrene i løbet af et halvt år, hvorefter man forsøger at få dem indsluset i de enkelte klubber.
Aktiviteterne vil foregå på gadeplan eller i haller to gange om ugen alt efter behov, årstid og
samarbejdspartnernes ressourcer. Den ene gang vil være for 9-12-årige, og aktiviteterne vil
blive tilrettelagt og gennemført i samarbejde med en medarbejder fra den lokale fritidsklub.
Den anden gang vil være for 13-17-årige, og her vil det ske i samarbejde med en medarbejder
fra den kommende ungdomsklub i Nivå.
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I de første fire år har Nivå Nu lavet særlige ferieaktiviteter i alle større ferier, og det har dels
vist sig at give ro på gaden, men også at være en vigtig platform i forhold til de mål, der er
for aktivitetsplatformene. Derfor vil vi fortsætte med ferieaktiviteter og styrke samarbejdet til
øvrige tilbud (såsom foreningsliv), så ferierne også kan bruges som rekrutteringsplatform for
dem.
Medarbejderressourcer
Børn og ungemedarbejder på 30 timer 15 timer
Børn og ungemedarbejder på 37 timer: 10 timer
Medarbejder fra Fritidsklubben: 5 timer om ugen i 50 uger
Medarbejder fra Ungdomsklubben: 5 timer om unge i 50 uger
Samarbejdsrelationer
Fritidsklubben Basen – medfinansiering af medarbejder til aktivitetsbasen for 9-12årige.
Den kommende kommunale ungdomsklub – medfinansiering af medarbejder til aktivitetsbasen for 13-17-årige.
Kommunens opsøgende team – samarbejde om aktiviteter og bekymringsbørn
Fritidsbutikken – kontakt og samarbejde med foreninger.
Forankring
Da både den lokale fritidsklub og ungdomsklub er en del af tilbuddet er det oplagt at forankre
tilbuddet heri på sigt. Der ligger dog ingen aftale om dette på nuværende tidspunkt.

5.1.9

Brobygning

Problemkompleks
Alt for mange børn bliver aldrig en del af det etablerede fritidsliv, herunder foreningsaktiviteter og kommunale klubtilbud. Der er ofte tale om følgende udfordringer:
Familien oplever ikke at have råd til aktiviteten eller kender ikke støttemulighederne
Aktiviteten indebærer et transportbehov, der ikke kan opfyldes
Der er fordomme om tilbuddet, der gør, at forældrene ikke ønsker, at barnet skal
være en del af det
Manglende tradition for etablerede fritidsinteresser i familien
Manglende opbakning fra familien, når der startes i et tilbud
Der er manglende kendskab til mulighederne
Især udsatte børn har behov for hurtig succes i en ny aktivitet, og hvis den ikke
mærkes, opgives aktiviteten meget hurtigt
Foreningen har ikke ressourcer til at hjælpe med de udfordringer barnet/familien
har i forhold til at indgå i aktiviteten på normale vilkår
Der mangles rollemodeller i foreningen/tilbuddet, som barnet kan spejle sig i
En kompliceret praksis i tilbuddet, som ikke forstås af forældrene
Sproglige barrierer
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Konsekvensen af manglende aktiviteter i fritidslivet er, at børnene hver dag går rundt i området og prøve at finde på et eller andet at foretage sig. Er der ikke noget positivt at foretage
sig, finder de på noget negativt som fx at udøve hærværk. I den første helhedsplan har det
været tydeligt, at denne gruppe børn også er den gruppe, der bevæger sig i den mindst hensigtsmæssige retning. De finder trygheden i gruppen af ligesindede, og derfor bliver de med
tiden endnu sværere at få væk fra gruppen, hvilket er uheldigt, da gruppens samlingspunkt er
livet på gaden, hvor de ofte påvirker hinanden i en negativ retning. Heldigvis har det også
vist sig, at tilhørsforholdet til gruppen også kan være positivt, så de kan bakke hinanden op i
deltagelse i en ny aktivitet – dog med de ovennævnte grunde som stadige udfordringer. En
konkret erfaring var, at to drenge fra en gruppe fik hjælp til at komme i fritidsklub, hvorefter
de motiverede deres venner til også at begynde der.
Målgruppe
Målgruppen er børn og unge, der enten ikke er en del af et aktivt fritidsliv eller ofte falder fra,
når de starter på det. Antallet er ca. 100 børn og unge i alderen 9-17 år.
Mål
Det er målet, at flere børn og unge i boligområdet bliver brobygget til de etablerede foreninger og klubber, og derved får en mere aktiv fritid.
Succeskriterier
Mindst 20 børn og unge skal brobygges til et fritidstilbud pr. år via fritidspasordningen.
Indhold og praksis
Den nuværende helhedsplan har et tæt samarbejde med Fredensborg Kommunes Fritidsbutik
i forhold til brobygning af børn og unge til etablerede fritidstilbud. I praksis formidler helhedsplanen Fritidsbutikkens fritidspas, som er en økonomisk støtte til opstart i fritidstilbud,
og derudover hjælpes børn og unge ud i lokale idrætsforeninger, ind i fritidsklubber eller andre etablerede fritidstilbud. Dette arbejde vil blive fortsat og udviklet i den nye helhedsplan,
og derudover vil der blive arbejdet mere målrettet på at styrke forældrenes kendskab til, og
engagement i, det lokale foreningsliv. Det falder i god tråd med, at Fredensborg Kommune
har permanentgjort fritidspasset til udsatte familier. I den forbindelse har det også vist sig at
være en stor fordel, at helhedsplanen kan administrere fritidspasset, for det giver en oplagt
indgang til den familie, som fritidspasset vedrører. Det har vist sig at kunne bevirke, at resten
af familien også gør brug af helhedsplanens tilbud.
Derudover vil der blive lavet opsøgende arbejde i foreningslivet og klublivet for hele tiden at
skabe kontakter og sikre samarbejdet med de enkeltpersoner, der altid skal få den enkelte
brobygning til at blive en succes. I samme forbindelse kan der også blive tale om rådgivning
og vejledning, hvis der er tale om grupper af børn og unge, som foreningen/tilbuddet ikke er
vant til at håndtere.
Medarbejderressourcer
Børn- og ungemedarbejder på 37 timer: 5 timer
Børn- og ungemedarbejder på 30 timer: 5 timer
Familie- og netværksmedarbejder: 5 timer
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Samarbejdsrelationer
Fritidsbutikken – samarbejde om fritidspas og kontakt til foreningerne.
Foreningerne – samarbejde om indslusning af børn og unge.
De kommunale klubber – samarbejde om indslusning af børn og unge.
Ungdomsskolen – rekruttering til ungdomsskolehold.
Forankring
En stor del af brobygningsarbejdet vil blive gennemført i tæt samarbejdet med Fritidsbutikken i Fredensborg Kommune, som derfor vil kunne videreføre en del af aktiviteterne efter
helhedsplanens udløb.

5.1.10

Værkstedet

Problemkompleks
Der er en stor gruppe af unge mænd fra de 5 boligafdelinger, som savner meningsfulde fritidsaktiviteter og et sted, de kan være uden at være til gene for andre. I daglig tale betegnes
de som 18+gruppen, men der er i virkeligheden tale om flere løst organiserede subgrupper,
som er baserede på interesser og etniske tilhørsforhold. For omverden fremstår de som en
samlet og homogen gruppe, som skaber utryghed ved at samles i større grupper fx i Nivå
Center, hvor de ind imellem er højrøstede, og nogle også kan virke truende. Omverdens syn
på de unge har en fællesskabende effekt, således at de unge også i forhold til omverden definerer sig som en samlet gruppe af marginaliserede unge, der ikke får de samme muligheder
som andre unge.
Der er en lille gruppe på ca. 10 unge i alderen 19-25 år, som er ”gået i stå” i deres liv. Disse
unge er hverken i gang med job eller uddannelse, de er ofte kriminelle, ryger hash og har alt
for meget tid, som de ikke ved, hvad de skal bruge til. Derfor hænger de ofte ud i centeret,
som er det sted, hvor der er mest liv i Nivå. Denne gruppe har et massivt behov for et sted,
hvor de kan lave mere meningsfulde aktiviteter, der kan give dem indhold i livet/udvikle sig i
en positiv retning bl.a. igennem mødet med andre unge, som er et andet sted i livet. Derudover er der ca. 10-15 andre unge i samme aldersgruppe, som er startet på job eller uddannelse, men som er umiddelbart truede i forhold til at ryge over i første gruppe. Disse har et relativt stort behov for et aktivitetssted, hvor de kan påvirkes i en positiv retning. Endelig er der
en stor gruppe på ca. 50 unge i alderen 18-30 år, som er godt i gang med job eller uddannelse,
og som blot efterspørger lidt flere aktiviteter og bedre muligheder for at mødes uden at skulle
blive set skævt til i centeret. Det er denne gruppe, som har potentiale til at påvirke de første to
grupper i en positiv retning.
Målgruppe
Unge mænd i alderen 18-29 år fra de 5 boligafdelinger. Der er ca. 70 unge, som det forventes
vil bruge stedet mere eller mindre regelmæssigt.
Mål
Målet er, at de unge selv opbygger og står for et sted, som danner ramme om en positiv og
aktiv fritid, socialt samvær, uformel opkvalificering og større netværk. Derved skal stedet
også på sigt have en kriminalitetsforebyggende effekt og understøtte de unge i forhold til
uddannelse og beskæftigelse.
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Succeskriterier
Mindst 30 unge skal bruge stedet pr. uge.
Mindst 10 unge skal være tilknyttede som frivillige i Værkstedet pr. år.
Der skal gennemføres mindst 6 aktiviteter pr. år, som understøtter formålet med
Værkstedet.
Indhold og praksis
I den nuværende helhedsplan er der i 2013 startet et 18+projekt i en tidligere Falckstation/garage ved Nivå Center. Projektet har allerede skabt en positiv udvikling i området, ved
at der er kommet mere ro i centeret, men det er stadig under opstart, og da tanken bag projektet bygger på, at de unge selv skal udvikle og på sigt køre stedet på frivillig basis, tager det tid
at opbygge det. Der er derfor brug for, at den nye helhedsplan fortsætter med at udvikle projektet, da det i denne første fase i høj grad afhænger af relationerne, der er opbygget mellem
helhedsplanens medarbejdere og de unge. Det forventes, at stedet vil kunne få et tilstrækkeligt stærkt fundament som en etableret forening med normal støtte fra kommunen efter to år,
og derfor er projektet kun skrevet ind i de første to år af helhedsplansperioden.
Aktiviteterne tager udgangspunkt i de unges interesser. Da en stor del af de unge er optagede
af biler og andet håndværk, er omdrejningspunktet for projektet et værksted, hvor man kan
lave små reparationer på biler og andet håndværk. Der er også mange, som går op i fiskeri, og
derfor er man gået i gang med at restaurere en gammel båd, så der kan arrangeres fisketure. I
den kommende helhedsplan er det desuden ønsket at få adgang til nogle tilstødende lokaler,
så Værkstedet kan udvides med en lille café.
De unge skal gennem aktiviteterne udvikle en mere proaktiv og konstruktiv adfærd, hvor de
fx lærer at igangsætte projekter/aktiviteter og bliver bedre til at samarbejde, hvilket på sigt
gavner dem i forhold til uddannelse, job og deres sociale liv generelt. Derudover skal aktiviteterne give de unge mulighed for at vise en anden side af sig selv, så omverden ikke altid ser
skævt til dem. Derfor er det planen, at Værkstedet skal åbne sig op mod omverden og invitere
folk indenfor. Det kan fx være i forbindelse med værkstedsaktiviteterne, men det kunne også
være afholdelse af loppemarked eller opbakning til arrangementer i Nivå Center. Værkstedet
skal derudover også kunne bruges til at bygge bro og skabe dialog mellem de unge og omverden. Det kan fx være UU-Øresund, Jobcenteret og Nordsjællands Politi.
De unge skal på sigt selv finansiere deres udgifter gennem indtægter fra forskellige opgaver i
værkstedet. Det kan være reparation af cykler, gør-det-selv-bilværksted, produktion af t-shirts
og eventuelt gennem salg i en café m.v. De unge arbejder frivilligt, så alt overskud bliver i
projektet. Der er tilknyttet en 18+medarbejder, der er daglig leder i Værkstedet, med derudover skal stedet drives på frivillig basis.
Medarbejderressourcer
18+medarbejder: 30 timer
Samarbejdsrelationer
Nivå Center – samarbejde om arrangementer i centeret og i Værkstedet
InZatsen – samarbejde om udsatte unge på kontanthjælp
UU-Øresund – samarbejde i forhold uddannelsesområdet
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Kommunens opsøgende Team – samarbejde om udsatte unge
Forankring
Projektet er organiseret, så det på sigt vil kunne forankres som en social forening, hvis det
bliver en succes – eventuelt med støtte til lokaleleje m.m. fra Fredensborg Kommune.

5.2

Uddannelse, beskæftigelse og erhverv

Problemkompleks
De fem afdelinger er samlet karakteriseret ved, at der er en væsentligt større andel af beboerne, der står uden for arbejdsmarkedet, end i kommunen som helhed, og heraf er der en overrepræsentation af beboere på førtidspension og på kontanthjælp. Derudover er området karakteriseret ved en gennemsnitlig lavere uddannelsesgrad og en lavere husstandsindkomst end i
kommunen som helhed. I de fem afdelinger er der en meget høj andel af unge mellem 18 og
29 år, som er på offentlig forsørgelse (ekskl. SU) – også højere end i andre ghettoområder
(oplyst af LBF). Samtidig er der en større gruppe sårbare unge, som har et højt frafald fra
ungdomsuddannelserne.
Den lave tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet risikerer at medvirke til et
normskred blandt dem, der har sværest ved at komme i arbejde og gennemføre uddannelse, så
det i højere grad bliver normen at droppe ud af uddannelse og være på offentlig forsørgelse
end at gennemføre uddannelse og blive selvforsørgende. For nogle fører det også til et liv
med kriminalitet.
Mål
Målet er at hjælpe socialt udsatte unge og voksne tættere på selvforsørgelse ved at understøtte
den kommunale beskæftigelsesindsats gennem afklaring og styrkelse af deltagernes muligheder for at komme i uddannelse eller job.
Succeskriterier
Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der har været på kontanthjælp over en længere
periode (5 år), skal reduceres.
Andelen af unge mellem 18 og 29 år, som er på kontanthjælp skal reduceres, så den i
højere grad kommer til at svare til niveauet i kommunen som helhed.
Aktiviteter
Fremskudt beskæftigelse – Fremskudt beskæftigelsesindsats med boligsocial involvering
Styrkelse af arbejdsmarkedsparatheden – Jobparatgørelse
Mentorkorps – Mentorordning
Nivå Nu som træningsplatform – Beskæftigelse

29

5.2.1

Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats

Problemkompleks
Der er en overrepræsentation af kontanthjælpsmodtagere over 30 år med problemer ud over
ledighed i boligområdet i forhold til resten af kommunen. Mange af disse har været på kontanthjælp i en årrække og befinder sig langt fra arbejdsmarkedet. Da det ofte er en kombination af mange forskellige men sammenhængende problemer, der står i vejen for, at de kan
komme i uddannelse eller beskæftigelse, er der behov for en kontinuerlig og tæt sagsbehandling for at få afklaret deres arbejdsmarkedsevne. Der er samtidig flere af disse kontanthjælpsmodtagere, som har et misbrug, der står i vejen for en sådan afklaring.
Målgruppe
Voksne over 30 år, som er omfattet af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 2.3 (borgere med
problemer ud over ledighed – matchgruppe 2-3).
Målgruppen udgøres ca. løbende af 120 borgere med en vis grad af gennemstrømning.
Mål
Målet er, at kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed bliver afklaret og
overgår fra kontanthjælp til job, uddannelse, revalidering flexjob eller førtidspension.
Succeskriterier
Mindst 8 kontanthjælpsmodtagere skal gennemføre et særligt tilrettelagt forløb pr. år.
Mindst 75 % af deltagerne har fået ny viden/læring, der bringer dem tættere på uddannelse eller job.
Mindst 10 borgere skal overgå fra kontanthjælp til anden forsørgelse pr år.
Indhold og praksis
Der er gode erfaringer fra den første helhedsplan i forhold til en fremskudt beskæftigelsesindsats, hvor jobkonsulenterne fysisk er placeret i helhedsplanens sekretariat i boligområdet.
Nedenfor er beskrevet nogle af disse erfaringer, som der bygges videre på og udvikles i den
fremskudte beskæftigelsesindsats i den nye helhedsplan:
Den fremskudte position gør det muligt for jobkonsulenterne at arbejde mere opsøgende og opnå en tættere kontakt og større tillid til målgruppen.
De mange forskellige aktiviteter i sekretariatet skaber et positivt klima både for
medarbejdere og besøgende.
Jobkonsulenterne kan brobygge til andre aktiviteter i helhedsplanen.
De fysiske rammer i sekretariatet, som er mere imødekommende end et traditionelt jobcenter, skaber mulighed for en bedre stemning ved samtalerne.
Den fysiske nærhed gør det mere tilgængeligt for en udsat målgruppe, end Jobcenteret, som er placeret 5 kilometer fra boligområdet.
Der skal fortsat indgå to kommunalt ansatte jobkonsulenter i sekretariatet for helhedsplanen.
De to jobkonsulenter skal begge arbejde med afklaring af kontanthjælpsmodtagere med problemer ud over ledighed. De vil afholde samtaler i sekretariatet og være synlige og tilgængelige for målgruppen. Der skal udarbejdes individuelle jobplaner og etableres tilbud for målgruppen. Samtidig vil de henvise til helhedsplanens øvrige tilbud, hvis det vurderes, at den
ledige vil kunne profitere af dette. Disse tilbud behøves ikke være direkte arbejdsmarkedsret30

tede, da den boligsociale involvering skal give mulighed for at arbejde med det hele mennesker og dermed blandt andet styrke sociale kompetencer, som ofte er en uudtalt forudsætning
på arbejdsmarkedet.
Jobkonsulenterne vil i denne indsats samarbejde tæt med jobcenterets virksomhedsteam, anden-aktører, Jobhusets beskæftigelsesprojekter, lægefaglige konsulenter og andre relevante
samarbejdspartnere.
I den første helhedsplan har der været lavet særligt tilrettelagte forløb for ledige med ikkediagnostiserede helbredsproblemer og for ledige med angst og depression. Det særlige fokus
og de nye tilgange, som sådanne forløb giver, har været med at fremskynde afklaringen af
deltagerne og dermed hjælpe dem væk fra kontanthjælp. Også i den nye helhedsplan skal
jobkonsulenterne udvikle og gennemføre særligt tilrettelagte forløb for særlige målgrupper i
kontanthjælpsgruppen. Det første år vil der blive sat særligt fokus på misbrugerne, hvor der
skal udvikles et forløb, som kan gøre en gruppe misbrugere motiverede og parate til at indgå i
misbrugsbehandling. Forløbet tænkes gruppebaseret, funderet i den løsningsorienterede tilgang og vil tage udgangspunkt i målgruppens egne ønsker og interesser.
I samarbejde med de øvrige medarbejdere i helhedsplanen skal jobkonsulenterne fortsat arbejde på at skabe synergi mellem de forskellige aktiviteter. For at sikre forankring og faglig
sparring er jobkonsulenterne fortsat forankret i Jobcentrets struktur, herunder deltage i relevante faglige møder mv. Fredensborg Kommune har myndighedsansvar og ledelsesansvar for
den fremskudte beskæftigelsesindsats.
Medarbejderressourcer
Der tilknyttes løbende 2 fuldtidsstillinger til indsatsen, men det er kun 25 % procent af deres
tid, der indgår som medfinansiering, da de samtidig varetager en driftsfunktion.
Samarbejdsrelationer
Kokkedal i Job – vejledningstilbud til ledige over 30 år.
Virksomhedservice – tilbud om praktik, arbejdsprøvning og løntilskud for ledige.
Anden-aktører (fx Integro og PP Clinic)
Socialpsykiatrien
Misbrugscenteret
Forankring
Jobkonsulenterne er ansat i Jobcenteret og er dermed allerede forankret i det kommunale beskæftigelsessystem.

5.2.2

Styrkelse af arbejdsmarkedsparatheden

Problemkompleks
Mange 18-29-årige i boligafdelingerne har særligt svært ved at forsørge sig selv. Gruppen har
meget begrænset uddannelse, og der er få arbejdspladser til ufaglærte i hele Nordsjælland,
hvilket gør det særligt svært for denne gruppe af unge at finde et arbejde. Derfor er den eneste mulighed for langt de fleste at få en eller anden form for uddannelse.
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Der er i helhedsplanens første periode iagttaget en række udfordringer i forhold til fastholdelse på uddannelse – og senere på arbejdsmarkedet. Mange af de unge har ikke haft en fast,
rutinepræget hverdag med kvalitetsmæssigt indhold siden folkeskolen og har måttet opbygge
deres egen hverdag, hvor deres egne behov er i centrum. Det udmunder i urealistiske forventninger og krav til de mere strukturerede sammenhænge, de skal indgå i, hvis de skal tage uddannelse eller passe et arbejde. De har meget svært ved at se, at verden kan hænge sammen
på andre måder end deres, og når de oplever denne uoverensstemmelse resulterer det i konflikter, hidsigt temperament og stress. De kan ikke håndtere situationen, og det ender med
frafald (evt. konflikter) og endnu dårligere selvværd – samt længere afstand til arbejdsmarkedet.
Ydermere har de en række forskellige personlige udfordringer, såsom plettede straffeattester,
misbrug af stoffer (især hash), meget begrænset og svagt netværk samt høje forventninger fra
familierne til, hvad de skal lykkes med i livet.
De fleste i målgruppen er af og til i forløb, som skal hjælpe dem med at komme ud af problemerne. Det kan være i forbindelse med Ungdommens uddannelsesvejledning, diverse anden-aktører, InZatsen (Kommunens indsats for udsatte unge på kontanthjælp). Dog har de
samme nævnte udfordringer med at indgå i disse tilbud, og de forskellige indsatser kan også
være meget sporadiske alt efter den nuværende situation for de unge.
Målgruppe
Målgruppen er udsatte unge (primært mænd) i alderen 18-29 år, som er på kontanthjælp eller
uden indkomst. Nogle kan være påbegyndt uddannelse eller arbejde, men vurderes i stor risiko for frafald. Målgruppen er på ca. 30-40 unge.
Mål
Målet er, at deltagerne tilegner sig ny viden og værktøjer, der øger deres mulighed for at begå
sig på en uddannelsesinstitution eller arbejdsplads.
Succeskriterier
Mindst 5 unge skal gennemføre et forløb, hvor de får styrket deres job- og uddannelsesparathed pr. år.
Mindst 75 % af deltagerne skal få ny viden og nye værktøjer, der øger deres mulighed
for succes og fastholdelse i et uddannelses- eller beskæftigelsesforløb.
Indholdet og praksis
I den nuværende helhedsplan er der blevet arbejdet på flere forskellige måder med
18+gruppen. Det har dels været gennem opbygning af et Værksted/værested, støtte i forhold
til fritidsaktiviteter, i forhold til at komme videre efter afsoning og anden hjælp til selvhjælp.
Gennem arbejdet med de udsatte unge er der opnået en god kontakt til dem, og det er derfor
nu muligt at arbejde mere målrettet på at hjælpe dem videre i forhold til at blive klar til job og
uddannelse.
Der oprettes et kursus, som starter med at passe til deltagernes nuværende hverdag, men
langsomt arbejder hen imod det, der kan kaldes en ”normal” hverdag. Det handler ikke om, at
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de skal sidde på bænke og modtage tavleundervisning, for det vil være dømt til fiasko på forhånd. Det er ikke engang sikkert, at kursisterne alle skal deltage i alle aktiviteterne eller på
samme tid. Det kommer i høj grad an på, hvem de er. Det vigtigste er, at de møder nogle undervisere, de har tillid til, og som tager deres situation og drømme alvorligt. For selvom de
har en hverdag væk fra arbejdsmarkedet, drømmer de alle om at være en del af det.
I starten handler det om at fodre deres nysgerrighed og få tankerne i retningen af, at hverdagen kan være anderledes. De skal ud og få inspiration fra mennesker, de gerne vil lytte til.
Det kan være en socialt engageret direktør, der gerne vil tale med dem, en succesfuld person,
der har været det samme igennem, fælles oplevelser som de sammen og alene kan reflektere
over med underviserne.
Herefter tages der mere konkret fat på nogle af de emner, som samfundet forventer, de kan,
men som de har udfordringer med. Det kunne fx være meningsforskelle, gruppearbejde og
hensynet til andre, finde meningen i det, de laver, så det ikke er formålsløst, udtrykke sine
tanker uden at råbe, true osv., men også meget konkrete ting som at bruge NemID, styre udgifter, opsøge manglende viden i stedet for at gå i stå og lignende. Hele vejen bliver de fulgt
af en fast underviser, så de har tillid til det, der foregår. Underviseren fungerer også som brobygger til de tiltag, der skal få målgruppen i gang med en uddannelse eller et arbejde.
Både i planlægnings-, gennemførelses- og udslusningsfasen arbejdes der tæt sammen med
InZatsen, UU og Jobcenterets Ungeteam, så der sikres en god overgang fra projektet til det
etablerede beskæftigelses- og uddannelsessystem.
Medarbejderressourcer
Kursus- og kommunikationsansvarlig: 10 timer.
Sekretariatsleder: 5 timer.
18+medarbejder: 5 timer.
Samarbejdsrelationer
Ungdommens Uddannelsesvejledning – vejledning i forhold til uddannelsesmuligheder.
InZatsen/Jobhuset – koordinering af tiltagene, hvis en ung også er tilknyttet dem.
Jobcenteret – samarbejde om videreforløb for den enkelte unge.
Værkstedet – rekruttere, lave fælles aktiviteter og generelt følge op på de unge.
Forankring
Der samarbejdes tæt med de kommunale beskæftigelsesaktører, og derfor vil de kunne se
effekterne af forløbene og overføre nogle af undervisningsdelene til egen praksis efterfølgende.

5.2.3

Frivilligt mentorkorps

Problemkompleks
Der er i dag en meget høj ungdomsarbejdsløshed i boligområdet. I fjerde kvartal i 2012 var
andelen af unge i alderen 18 til 29 år med offentlig forsørgelse (ekskl. SU) på 31 % i de fem
boligafdelinger. Det samlede tal for ghettoområderne lå her på 27,6 %, mens Fredensborg
Kommune som helhed lå på 14 %. Samtidig er der en større gruppe sårbare unge, som har et
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højt frafald fra ungdomsuddannelserne. Mange af de unges forældre står selv uden for arbejdsmarkedet (førtidspension eller kontanthjælp), og mange af forældrene med etnisk minoritetsbaggrund har meget lidt kendskab til det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked,
og de har derfor svært ved at give deres børn den tilstrækkelige opbakning, der skal til for at
fastholde dem i enten uddannelse eller arbejde. De unge har derfor brug for andre voksne, der
kan fungere som støttende relationer på deres vej mod voksenlivet.
Målgruppe
Målgruppen er unge i alderen 18-29 år, som har stor risiko for at falde fra en ungdomsuddannelse, eller som har svært ved at fastholde et arbejde. Målgruppen er på ca. 50 unge.
Mål
Målet er at fastholde de unge i et uddannelses- eller arbejdsforløb.
Succeskriterier
Der etableres mindst 5 mentorforløb pr. år.
Mindst 75 % af de unge, der får tilknyttet en mentor, fastholdes i et uddannelses- eller
arbejdsforløb og overgår derved ikke til offentlig forsørgelse i form af kontanthjælp.
Indhold og praksis
Der oprettes et mentorkorps af lokale ressourcestærke voksne, som har interesse i at hjælpe
lokale unge med at komme videre i deres liv. Mentorerne tilbydes en kort mentoruddannelse,
så de er bedre forberedt på opgaven, og samtidig skal uddannelsen danne grundlag for at skabe et fagligt og socialt netværk blandt mentorerne. Mentorerne vil løbende få tilbudt efteruddannelse og individuel sparring i forløbet. De unge rekrutteres gennem UU-Øresund, InZatsen og helhedsplanens eget netværk i øvrigt.
Mentorforløbene bygger på frivillighed, og at begge parter ønsker at indgå i mentor-menteerelationen. De vil være tidsbegrænsede, og der vil være udstukket retningslinjer i forhold til
mødefrekvens og mødeindhold. Det er koordinatoren, der er ansvarlig for at skabe et godt
match mellem mentor og ung, og begge parter vil til enhver tid kunne afslutte forløbet.
Mentorprojektet skal samtidig være med til at skabe større social sammenhængskraft i boligområdet ved at koble to grupper (ressourcestærke voksne og udsatte unge), som ellers ikke
mødes og dermed ikke kender hinanden. Det skal på den måde være med til, at der opbygges
en kultur omkring at hjælpe hinanden og bruge boligområdets indre ressourcer samt skabe
relationer på tværs af de sociale skel i boligområdet.
Både i planlægnings-, gennemførelses- og fastholdelsefasen arbejdes der tæt sammen med
InZatsen, UU og Jobcenterets Ungeteam, så der sikres sammenhæng og synergi mellem projektet og det etablerede beskæftigelses- og uddannelsessystem.
Medarbejderressourcer
Sekretariatsleder: 5 timer om ugen.
18+medarbejder: 2 timer om ugen
Samarbejdsrelationer
InZatsen – rekruttering af unge og undervisning af mentorer.
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UU-Øresund – kontakt til uddannelsessteder.
Ungeteam i Jobcenteret – samarbejde i forhold til unge, som er tilknyttet Jobcenteret.
Forankring
Ved at samarbejde tæt med centrale aktører fra Fredensborg Jobcenter og UU-Øresund ønsker vi, at de fra start får ejerskab til mentorprojektet, så de på sigt vil kunne overtage det i
deres drift, hvis det bliver en succes.

5.2.4

Nivå Nu som træningsplatform

Problemkompleks
Det kræver særdeles store mængder af tillid og rummelighed for begge parter, når en udsat
beboer skal i gang på arbejdsmarkedet måske for første gang. Personen har måske opbygget
en stor grad af systemmistillid, og der skal ikke meget til, før han/hun opgiver eller føler sig
dårligt behandlet. For arbejdspladsen er det også en udfordring at skulle arbejde med én, der
har svært ved at følge faste strukturer og måske ikke opfører sig, som det normalt kan forventes af en ansat. Endelig er det også meget tidskrævende for arbejdspladsen, da der skal tales
meget om alt det, der foregår – også nogle gange uden for arbejdspladsen.
Det er meget svært finde arbejdspladser, hvor den unge kan prøve sine kompetencer af, og
ofte har den unge ikke tillid til det, der skal foregå, fordi det er en helt ny verden, hvilket indebærer en nærmest selvopfyldende forventningsangst.
Men det har vist sig, at Nivå Nu er et helt oplagt springbræt for målgruppen. De kender medarbejderne i Nivå Nu i forvejen – og har tillid til dem. De er som regel meget engageret i boligsocialt arbejde og kender også helhedsplanens målgruppe. Kort sagt er Nivå Nu et trygt
rum at starte i.
Målgruppe
Målgruppen er meget bred. Det kan være alt fra den 14-årige, der giver anledning til bekymring og mangler en forståelse af arbejde og belønning. Det kan være den 22-årige, der sidder
fast i systemet og ikke kan se, hvordan hun skal få en normal hverdag. Det kan være den 26årige, der venter på at kunne starte på sin uddannelse, men også førtidspensionisten, der gerne
må arbejde lidt, men ikke har prøvet det i mange år – eller skal arbejdsprøves. Der er mange
potentielle beboere i målgruppen, men da antallet skal afgøres af, hvor mange ressourcer, der
er til rådighed i Nivå Nu, vil det dreje sig om ca. 30 beboere.
Mål
Målet er at ruste en række beboere til at indgå på arbejdsmarkedet.
Succeskriterier
Mindst 4 beboere skal have gennemført et forløb, hvor de har brugt helhedsplanen
som træningsplatform pr. år.
Mindst 75 procent af deltagerne skal påbegynde uddannelse eller få et arbejde efter at
have været en del af helhedsplanen.
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Indhold og praksis
I den første helhedsplan har der været eksperimenteret med at have lokale i virksomhedspraktik, løntilskud og på timeløn, og de erfaringer vil vi gerne bygge videre på og systematisere,
så der bliver et fast flow af praktikanter, løntilskudsansatte og timelønnede i helhedsplanen.
Det gøres blandt andet ved at Nivå Nu melder sig som virksomhedscenter, så der altid er
plads til et antal kommunalt lønnede praktikanter. På den måde kommer helhedsplanen i sig
selv til at blive en bro til arbejdsmarkedet for ledige, der har brug for at komme langsomt i
gang på arbejdsmarkedet i en tryg ramme.
Nivå Nu som træningsplatform er en særdeles individualiseret indsats, så det kan ikke på forhånd siges, hvad den enkelte beboer i forløbet skal lave. I stedet kan vi nævne, hvordan Nivå
Nu i den første helhedsplan er brugt som træningsplatform, uden at det har været en konkret
indsats. Det har fx været:
Den unge med plet på straffeattesten, som gerne vil uddannes til kok, men som
venter på at få en læreplads. I mellemtiden hjælper han til med at undervise i Kitchen Stars. Nu er han i gang med uddannelsen.
Den fortvivlede unge mand med en hård fortid, der ikke aner, hvad han vil med sit
liv. I Nivå Nu fik han nogle mindre opgaver og en hverdag med kolleger. Siden
har han taget og færdiggjort en frisøruddannelse og er i dag i arbejde.
Den uddannede pædagog, som ikke kan finde arbejde. Gennem løntilskud i Nivå
Nu hjalp hun til i arbejdet med børn og er efterfølgende blevet ansat.
Helt unge, der aldrig har haft et job før, som prøver værdien af fritidsarbejde ved
at løse småopgaver såsom at uddele informationsmateriale.
Førtidspensionisten, der får et skånejob, hvor han hjælper med smårengøring og
hygge om ansatte og beboere i huset.
Den unge, der venter på at starte på uddannelse og gerne vil holde sig væk fra ballade, indtil uddannelsen starter.
I de fleste tilfælde når der har skullet etableres en ordning, har det været nødvendigt at starte
fra bunden og udvikle samarbejdet med den enkelte sagsbehandler i kommunen. Det kan være en lang proces, hvor nogle frustrerede unge står af, inden ordningen overhovedet er kommet i gang. Derfor er det også en indholdsdel, at etableringen af træningsplatforme er lettere i
forhold til sagsbehandlingen.
Medarbejderressourcer
Sekretariatsleder: 5 timer om ugen.
Derudover involverer det alle medarbejdere, når helhedsplanen bruges som træningsplatform.
Det tager ressourcer fra medarbejderne i forhold til at bruge tid og rumme vedkommende,
men erfaringen viser, at beboeren også bidrager med nok til, at det ressourcemæssigt går i
nul.
Samarbejdsrelationer
Fredensborg Jobcenter – lave praktikker, løntilskud m.m. og hjælpe deltagerne videre
efterfølgende.
UU-Øresund – give vejledning om uddannelsesmuligheder.
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Forankring
Aktiviteten kan ikke forankres, men de positive erfaringer ved at være en lokal træningsplatform vil blive udbredt til samarbejdspartnere, som kan blive inspirerede til selv at fungere
som platform.

5.3

Beboernetværk, inddragelse og demokrati

Problemkompleks
Det er svært at få øje på traditionelt frivilligt arbejde, der styrker beboernetværket og beboernes generelle inddragelse i det, der foregår omkring dem. Det er svært at finde kandidater til
afdelingsbestyrelserne, frivillige instruktører og trænere til foreningslivet, eller frivillige der
vil drive deres egne projekter.
Af og til prøver beboere med et engagement at løfte indsatsen til noget større og stiller op til
bestyrelsesarbejdet, bliver frivillig eller opretter en forening. Men det er tydeligt, at det kræver mere, end mange engagerede beboere kan magte. Det skyldes også, at der i nogle kredse
er en meget begrænset demokrati- og foreningsforståelse, der gør, at den enkelte kommer til
at stå for hele arbejdet uden at få anerkendelse for indsatsen – der bliver nærmere flere problemer at tage sig af. Derfor brænder de hurtigt ud, hvilket går ud over aktivitetsniveauet og
dermed naboskabet i afdelingerne.
Der er dog meget lokalt engagement, som kommer til udtryk i opbakning til arrangementer,
kortvarig hjælp, når man beder om det, samt flere stærke netværk. De stærke netværk blandt
den voksne generation, består imidlertid ofte kun af folk med samme etniske baggrund, og de
fremstår som relativt lukkede for folk udenfor. Der er meget lidt kontakt mellem de forskellige netværk og ofte mange fordomme i spil, når de omtaler hinanden.
Andre har et begrænset netværk eller har primært deres netværk uden for boligområdet, hvilket gør, at de er mindre deltagende og igangsættende i forhold til sociale aktiviteter i boligområdet.
Mål
Målet er få flere aktive frivillige i boligområdet, som laver sociale aktiviteter, der er med til
at skabe møder og nye sociale netværk på tværs af beboergrupperne og dermed et bedre naboskab i boligafdelingerne.
Succeskriterier
Der registreres en stigning i aktive frivillige, som helhedsplanen har arbejdet med.
Der registreres en stigning i aktiviteter, hvor beboere mødes på tværs af eksisterende
netværk i boligområdet.
Aktiviteter
Styrkelse af frivilligkulturen – Frivillige beboere
Hverdagsliv og Naboskab – Dialogskabende aktivitet
Aktivitetspuljen – Beboeraktivitetspulje
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5.3.1

Styrkelse af frivilligkulturen

Problemkompleks
Frivilligstyrede projekter kræver dels viljen til frivilligt arbejde, dels ressourcer til at udføre
det og endelig opbakning fra andre end de ansvarlige. I boligområderne er der allerede flere
typer frivilligt arbejde, herunder afdelingsbestyrelser, almindeligt foreningsaktive og sporadisk hjælp til de, der har behov for det. Men rent frivillige sociale projekter har været arrangeret af meget få ildsjæle, og der er behov for, at der kommer flere til.
Nogle få har forsøgt sig med det, men er hurtigt brændt ud på det – ofte fordi de føler, at brugerne kræver alt for meget af dem, eller mistænker dem for at have bagtanker med deres indsats. Derudover er langt de fleste sociale projekter gennemført af lønnede medarbejdere i
helhedsplanen, og det kan være svært for andre at se, hvorfor de skulle lave lignende arbejde
uden at få løn for det.
Målgruppe
Denne aktivitet sigter mod mange forskellige beboere, da alle kan lave en eller anden form
for frivilligt arbejde. Det kan være børn, unge, voksne og ældre.
Mål
Målet er, at motivere, opkvalificere og understøtte flere beboere til at lave frivilligt arbejde i
boligområdet – enten som gentagende aktiviteter eller afsluttede projekter.
Succeskriterier
Mindst 10 beboere skal gennemføre et forløb pr. år, hvor de bliver bedre rustet til at
udføre socialt, frivilligt arbejde.
Mindst 75 % af alle deltagere skal have fået nye værktøjer og mere motivation til at
udføre frivilligt arbejde.
Indhold og praksis
I den første helhedsplan blev der gennemført to forløb for engagerede beboere, som ønskede
at stå for frivillige projekter i lokalområdet. Det var dels kurset ”Juniorprojektlederne” (særligt henvendt til unge) og ”Projektmagerkurset” (særligt henvendt til voksne). Kurset for unge
var over 10 aftener, hvor de fik en række værktøjer, der gav dem kompetencer til at gennemføre projekter, som kunne være frivillige, men ikke behøvede at være det. Projektmagerkurset
forløb over tre weekender og havde særligt fokus på at bygge netværk mellem deltagerne.
Langt størstedelen fik endnu stærkere tilknytning til helhedsplanen, enten som nye ansatte,
brugere eller medhjælpere til arrangementer. Flere fik også gennemført deres eget projekt.
I den kommende helhedsplan skal der holdes åbne kurser i konkrete ting, som beboerne kan
melde sig ind på, og som har relevans i forhold til at lave frivillige projekter. Det kan fx være
i forhold til kommunikation, fundraising, konflikthåndtering, eventplanlægning m.m. Dette
vil også ske i samarbejde med Frivilligcenter Fredensborg, så deltagerne kan møde andre
frivillige fra resten af kommunen.
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Der vil også være længere forløb for få frivillig-kandidater, hvor de arbejder med deres egne
projekter, men det vil ikke være i hele hold, da det har vist sig at være en særdeles stor opgave, hvis der fx er uddannet 12 engagerede beboere på samme tid, og de så alle skal ud og lave
et projekt. Det giver forvirring, konkurrence og kræver mange ressourcer i opbakning. I stedet vurderes det at være bedre at følge nogle enkelte fra start til slut – og kombinere det med
det øvrige arbejde i helhedsplanen – eller i samarbejde med foreningslivet i området.
Endelig vil vi forsøge at facilitere et stærkt netværk mellem de aktive frivillige, så de får mulighed for at inspirere hinanden, udvikle nye samarbejder og samtidig får anerkendelse for
deres frivillige indsats.
Medarbejderressourcer
Kursus- og kommunikationsmedarbejder: 5 timer om ugen.
Samarbejdsrelationer
Afdelingsbestyrelserne – rekruttering af flere frivillige og samarbejde om frivilligt baserede aktiviteter.
Frivilligcenter Fredensborg – samarbejde om kurser for frivillige og understøttelse af
frivillignetværk.
Forankring
Det forventes, at nogle frivillige bliver selvkørende evt. i foreningssammenhæng, og opbakningen samt nye kurser kan finde sted i samarbejde med Frivilligcenter Fredensborg.

5.3.2

Hverdagsliv og Naboskab

Problemkompleks
Der er mange grupperinger i Nivå, herunder etniske grupperinger. Grupperne er stærke i deres afgræsning til omverdenen, men ikke nødvendigvis stærke indadtil, og der kan lige så vel
være konflikter internt som med beboere fra andre grupperinger.
Den stærke identitet i forhold til gruppen har sine positive sider, men kan også betyde, at den
enkelte har en meget begrænset forståelse af verden omkring ham/hende, og derfor får man
ikke så meget inspiration eller lyst til at vide mere. Og har man lysten til at vide mere, kan
der være flere barrierer i forhold til at opsøge denne viden. Det kan fx være forventningsangst, økonomi, traditioner, manglende danskkundskaber eller dårlige erfaringer fra skolebænken. Det betyder at der ikke skabes netværk på tværs af grupperne og det går ud over
naboskabet i afdelingerne.
Målgruppe
Målgruppen er meget stor, da der er tale om åbne arrangementer for alle voksne.
Mål
Målet er at skabe og styrke det sociale netværk og det gode naboskab i boligområdet.
Succeskriterier
Der afholdes mindst 6 åbne arrangementer pr. år.
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Der deltager mindst 15 beboere i gennemsnit pr. arrangement.
50 % af deltagerne skal udvide eller styrke deres sociale netværk til andre beboere.
Indhold og praksis
Hverdagsliv og naboskab vil bestå af en række arrangementer primært målrettet voksne. Helhedsplanen udgiver to gange om året et program, hvor den kommende sæsons arrangementer
bliver præsenteret. Der sigtes mod et bredt udbud, så det både dækker konkret oplysning,
men også personlig udvikling og konkrete kompetencer. Det kan dels være beboere, som gerne vil dele deres viden eller færdigheder med andre beboere, afdelingsbestyrelserne, der gerne vil fortælle om beboerdemokratiet, ejendomsfunktionærerne der kommer med oplæg om
fx sundt indeklima og grøn levevis eller folk udefra, som kan bidrage med viden til gavn for
beboernes hverdagsliv og naboskab. Derudover vil Fredensborg Kommunes Center for Kultur, Idræt og Sundhed bidrage med sundhedsrettede arrangementer hver sæson – bl.a. sunhedskampagner med sundhedstjek og rygestopkursus. Arrangørgruppen for de enkelte arrangementer vil afhænge af, hvem der er initiativtager, indholdet for arrangementet og målgruppen. Arrangementerne vil bære præg af at være mere sociale end fx aftenskolerne, da det er
ønsket at skabe mere social sammenhængskraft. Arrangementerne vil kunne foregå i beboerhuse, på skolen og i helhedsplanens lokaler.
Medarbejderressourcer
Familie- og netværksmedarbejder: 2 timer
Sekretariatsleder: 2 timer
Børn og ungemedarbejder på 37 timer: 2 timer
Samarbejdsrelationer
Afdelingsbestyrelserne – oplæg om beboerdemokratiet og de enkelte afdelinger
Ejendomskontorerne – oplæg om sundt indeklima, energisparetips m.m.
Nivå Bibliotek og Medborgercenter – rekruttering og samarbejde om fællesarrangementer.
Fredensborg Frivilligcenter – samarbejde om fællesarrangementer og kontakt til frivilligorganisationer.
Center for Kultur, Idræt og Sundhed – sundhedsfremmende arrangementer
Forankring
Idéen med at lave en bred vifte af sociale arrangementer i afdelingerne vil kunne forankres i
afdelingsbestyrelserne eller andre frivillig netværk.

5.3.3

Aktivitetspuljen

Problemkompleks
Som nævnt ovenfor er der mange stærke grupperinger i Nivå, men ikke så meget fællesskab
på tværs af grupperne. Det kan medføre utryghed og konflikter. Der kan være nogle små initiativer til at gøre noget ved det fra beboeres side, men hvis de bliver mødt med krav om projektbeskrivelser, medfinansiering osv. falder engagementet hurtigt. Derudover vil der i løbet
af den nye helhedsplan også være mange flere initiativtagere, hvis initiativer hurtigt skal
kunne blive til virkelighed.
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Målgruppe
Målgruppen dækker som udgangspunkt alle beboere i boligafdelingerne, men der vil være
særligt fokus på dem, der opnår kompetencer i forhold til at lave frivilligt arbejde i regi af
helhedsplanen.
Mål
Målet er, at der kommer flere beboerdrevne aktiviteter i boligområdet, ved at der bliver kortere fra tanke til handling, hvis man vil tage et lokalt, socialt ansvar.
Succeskriterier
Der skal mindst være 4 beboerdrevne arrangementer pr. år i boligområdet, som støttes
økonomisk af beboerpuljen.
Der skal være mindst 50 deltagere i gennemsnit pr. arrangement.
Indhold og praksis
Vi vil løbende uddanne beboere til at tage ansvar og lave frivillige, sociale aktiviteter, men
hvis de skal kunne bruge det i praksis, skal der også være ressourcer, som de kan realisere
deres idéer med. For at fremme beboeransvaret og det sociale liv i området, vil vi derfor have
en pulje, hvor beboere let kan søge om mindre beløb til at lave arrangementer/projekter, der
kommer flere til gavn i boligafdelingerne. Det vigtigste er ikke evnerne til at skrive en god
ansøgning, men viljen til at lave et stykke frivilligt, socialt arbejde, der kommer beboerne til
gavn. Foreninger og lignende kan også søge puljen, såfremt de tager udgangspunkt i helhedsplanenes boligafdelinger. I forbindelse med den årlige indberetning til Landsbyggefonden
indrapporteres oversigt over de forbrugte midler i aktivitetspuljen til orientering.
Hovedprincipperne for bevilling af tilskud er:
Aktiviteten skal være åben for beboere fra mindst to af afdelingerne.
Aktiviteten skal skabe mulighed for møder/dialog/kendskab på tværs af eksisterende beboergrupper, hvor der ikke inden er stor kontakt
Der gives kun støtte til aktiviteter, som finder sted i Nivå og omegn.
Medarbejderressourcer
Sekretariatsleder: 2 timer om ugen.
Samarbejdsrelationer
Afdelingsbestyrelserne – understøtte de frivillige kræfter i boligafdelingerne.
Forankring
Det forventes ikke, at beboerpuljen kan forankres, men alle boligafdelingerne afsætter i dag
penge til sociale aktiviteter, så der vil også efter helhedsplanens ophør være mindre støttemuligheder i afdelingerne.
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6 ORGANISERING OG EVALUERING
6.1

Organisation

Den overordnede organisering af helhedsplanen vil være den samme som i første helhedsplan, hvilket er beskrevet nedenfor. Sekretariatet vil også fortsætte i de samme fysiske rammer i Nivåhøj 55.
Styregruppen
Styregruppen har det overordnede og samlede ansvar for gennemførelsen af helhedsplanen og
skal overordnet sikre konsensus i arbejdet. Styregruppen er besluttende og ikke arbejdende.
Styregruppen består af følgende medlemmer:
en repræsentant for bestyrelsen i Islandshøjparken afdeling 101
en repræsentant for bestyrelsen i Nivåhøj II afdeling 102
en repræsentant for bestyrelsen i Nivåhøj III afdeling 103
en repræsentant for bestyrelsen i Niverød III
en repræsentant for bestyrelsen i Niverød IV
en administrativ repræsentant fra VIBO
en administrativ repræsentant fra KAB
en repræsentant for Organisationsbestyrelsen i Fredensborg Boligselskab
fire repræsentanter fra Fredensborg Kommune
sekretariatslederen (uden stemmeret)
Styregruppen har det overordnede politiske ansvar for fremdriften i realiseringen af helhedsplanen, og for at indsatsen gennemføres indenfor de angivne økonomiske og indholdsmæssige rammer som angivet i helhedsplanen. Styregruppen er således ansvarlig for, at tilskuddet
fra LBF anvendes indenfor de derfra fastsatte rammer.
Såfremt der opstår konflikter imellem to eller flere parter i de styrende såvel som udøvende
organer, er det styregruppens opgave at skabe afklaring og drage eventuelle konsekvenser i
denne forbindelse med henblik på at sikre det fortsatte arbejde.
Der afholdes møde i styregruppen mindst fire gange om året. På baggrund af fremlagte statusnotater fra sekretariatslederen og øvrigt materiale drøftes arbejdet med helhedsplanen og
heraf afledte spørgsmål.
Den administrative arbejd sgruppe
Den administrative arbejdsgruppe er nedsat som et arbejdende organ under styregruppen, der
står til rådighed for løsning af opgaver knyttet til styregruppens funktion imellem møderne.
Den administrative arbejdsgruppe fungerer også som sparring og praktisk assistance for sekretariatslederen i forbindelse med tilrettelæggelse af evalueringer, opstart af nye indsatser
eller andet knyttet til den overordnede ledelse af projektet.
Den administrative arbejdsgruppe består af:
sekretariatslederen
én administrativ repræsentant fra KAB
én administrativ repræsentant fra VIBO
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én administrativ repræsentant fra Fredensborg Kommune
Arbejdsgruppen kan udarbejde beslutnings- og inspirationsoplæg for styregruppen og kan
indgå i den praktiske tilrettelæggelse af de overordnede opgaver knyttet til projektledelsen,
herunder eksempelvis evaluering og fundraising. Arbejdsgruppen mødes efter behov.
Projektsekretariatet
Projektsekretariatet er det daglige omdrejningspunkt for helhedsplanens aktiviteter med ansvaret for fremdrift, administration og koordinering af den samlede indsats.
Sekretariatet består af:
sekretariatsleder (37 timer)
kursus- og kommunikationsmedarbejder (30 timer)
familie- og netværksmedarbejder (37 timer)
børn og ungemedarbejder (37 timer)
børn og ungemedarbejder (30 timer)
18+medarbejder (37 timer) i 2014 og 2015
jobkonsulent (37 timer) – under kommunal ledelse
jobkonsulent (37 timer) – under kommunal ledelse
Den daglige ledelse varetages af sekretariatslederen, med ansvar for personaleledelse, økonomi, mål og milepælsstyring samt evaluering. De to jobkonsulenter vil være under kommunal ledelse, men indgå på lige fod med de øvrige sekretariatsmedarbejdere i forhold til tværgående aktiviteter i sekretariatet. Sekretariatslederen refererer ledelsesmæssigt til den boligsociale chef i VIBO, der administrerer projektet. Det er sekretariatslederens opgave at sørge
for, at sekretariatsmedlemmerne er informeret om styregruppens beslutninger, og at styregruppen løbende orienteres om status på de enkelte aktiviteter.
Hvert kvartal udarbejdes et statusnotat, som skal danne udgangspunkt for debat m.m. i styregruppen. Det overordnede ansvar for udarbejdelsen af statusnotaterne ligger hos sekretariatslederen. Der afholdes et ugentligt sekretariatsmøde for at sikre samarbejde og synergi mellem
de forskellige aktiviteter i helhedsplanen.
I forhold til den første helhedsplan vil medarbejderne fremadrettet komme til at gå mere på
tværs og ansættelserne vil ikke være knyttet til et enkelt indsatsområde eller målgruppe, men
nærmere til et bestemt fagområde. Samtidig vil der fremadrettet være fokus på, at alle medarbejdere uanset faglig baggrund, har eller får kompetencer til at lede projekter og i at vejlede.

6.2

Evaluering

Inden helhedsplanens start udarbejdes målopfyldelsesskemaer for hver enkelt aktivitet i helhedsplanen i samarbejde med Landsbyggefonden. Det er de årlige registreringer i forhold til
leverancer, delresultater og resultater i målopfyldelsesskemaerne, som er den primære evaluering for helhedsplanen. Disse registreringer indberettes årligt til Landsbyggefonden. Derudover indgår helhedsplanen i den landsdækkende evaluering, som Landsbyggefonden varetager.
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I starten af helhedsplansperioden udarbejdes en evaluerings- og dokumentationsstrategi for
hver enkelt aktivitet. Den ansvarlige projektmedarbejder står for at evaluere og dokumentere
om aktiviteterne bidrager til at nå de ønskede mål. Dette kan fx være ved optælling af deltagere, deltagerevalueringer og registreringer af deltagernes faglige og personlige udvikling.
Ved helhedsplanens afslutning sammenfattes en afsluttende evalueringsrapport på baggrund
af de forskellige former for registrering, dataindsamling, dokumentation, statusnotater og
evaluering, som er indsamlet i løbet af projektperioden. På baggrund af disse data gives en
samlet vurdering af, om projektet har opnået sine mål.
Sekretariatslederen udarbejder en årlig statusredegørelse, som drøftes i de relevante politiske
udvalg i Fredensborg Kommune. Derudover leverer sekretariatslederen statusnotater til styregruppen hvert kvartal.
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